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Szczęśliwych  i Radosnych  Świąt  Wielkiej  Nocy 
wszyckim  ustrónioczkóm  i  ustróniokóm 

winszuje jedno  gaździnka 
Cobyście dycki  byli radośni jako ptoszki,  co śpiywajóm calućki dziyń, 

a szumni  i bogaci jako  wiosynno miedza pełno  kwiecio i roztomaitej  gowiedzi. 
Cobyście dycki mieli w sercu miłość  i nadzieje na lepsze żywobyci, 

a wiosynne słoneczko  niech Was zagrzywo  i dodowo sił. 

Pogodnych,  zdrowych  i  spokojnych 
A 

Świąt  Wielkanocnych  wszystkim  mieszkańcom 
i gościom  Ustronia 

życzą 
Przewodnicząca  Rady  Miasta  Emilia  Czembor 

Burmistrz  Miasta  Ireneusz  Szarzeć 



JEZUS  CHRYSTUS  SYN  BOGA  ŻYWEGO 
(Z notatek  Apostoła  LewiegoMateusza) 
Nisana  (Wielkanoc) 
A jednak  niemożliwe  stało się możliwe: Jezus wstał z  martwych! 

Nasz  Nauczyciel  żyje.  Nasza  rozpacz  przemieniła  się  w  ogromną 
radość. To nie do wiary, ale Ukrzyżowany zmartwychwstał  i opuścił 
swój  grób... 

Poszedłem  rano  do  domu,  w  którym  spożywaliśmy  ostatnią  wie
czerzę.  Byli  tam już:  Szymon  Piotr  ze  swoim  bratem  Andrzejem, 
a także ich przyjaciele z dawnych  lat; Jakub i Jan. Stopniowo nadcho
dzili  i inni. Wszyscy  pogrążeni byli w smutku  i rozpaczy.  Przypomi
naliśmy sobie wydarzenia ostatnich dni... Dowiedziałem się przy oka
zji, że zdrajca Judasz, kiedy dowiedział się o skazaniu Jezusa na śmierć, 
oddał kapłanom  trzydzieści  srebrników  i popełnił samobójstwo, wie
szając się na samotnym drzewie niedaleko miejsca straceń na Golgo
cie... Niespodziewanie do domu wtargnęły dwie niewiasty z tych, któ
re często nam  towarzyszyły. Były ogromnie podekscytowane.  Już od 
progu krzyczały: Jezus zmartwychwstał! Nasz Pan żyje! I jedna przez 
drugą opowiadały, co przeżyły u grobu Jezusa. Z ich bezładnej gada
niny stopniowo wyłaniał się opis niezwykłych  wydarzeń. 

Otóż, poszły wczesnym  rankiem do grobu Jezusa. Chciały  dopeł
nić namaszczenia Jego ciała, a więc tego, czego nie udało się zrobić 
w  pośpiechu  piątkowego  pogrzebu.  W  drodze  martwiły  się  tym 
w jaki sposób dostaną się do grobu.  Przecież wejście do grobu  było 
zawalone  ogromnym  głazem...  Ale  ku  ich  ogromnemu  zdziwieniu 
okazało  się,  że  głaz  został  odwalony  i otwór  wejścia  do  grobu  był 
odsłonięty. Weszły do grobu szukając ciała Jezusa. Ale go nie znala
zły. Grób był pusty...  Stanęły  bezradnie w środku  grobowca.  Nagle 
pojawił  się  im  anioł.  Przestraszyły  się.  Wtedy  anioł  powiedział  do 
nich:  „Wy  się nie bójcie; wiem  bowiem,  że szukacie  Jezusa  ukrzy
żowanego.  Nie  ma  go  tu,  bo  wstał  z  martwych  jak  powiedział. 
A  idąc spiesznie powiedzcie  uczniom Jego, że  zmartwychwstał." 

Niewiasty  zamilkły  opowiedziawszy  nam  to wszystko. A  my  nie 
bardzo  wiedzieliśmy,  co  dalej  robić.  Wtedy  poderwał  się  Piotr 
z okrzykiem:  Idę to wszystko  sprawdzić  i pobiegł  do grobu  Jezusa. 
Za nim pobiegł Jan... A my dalej wypytywaliśmy  niewiasty o to, co 
widziały  i słyszały.  Przypominaliśmy  też sobie wzajemnie, że Jezus 
mówiąc o tym, że przyjdzie Mu cierpieć  i umierać, dodawał  też za
powiedź, że trzeciego dnia po swej śmierci, wstanie  z  martwych... 

Wspominając  ostatnie  wydarzenia  uświadomiliśmy  sobie,  że 
wszystko,  co Jezus  zapowiadał  spełniło  się;  i zdrada  Judasza,  i na
sza ucieczka  po Jego aresztowaniu,  i zaparcie  się  Piotra,  i odrzuce
nie  Go  przez  Najwyższą  Radę,  i  uznanie  Go  za  bluźniercę,  i Jego 
męka,  i Jego śmierć... A przecież  On  też zapowiedział  swoje zmar
twychwstanie...  Może więc rzeczywiście wstał z  martwych... 

Słyszałem  kiedyś  historię  o  pewnym  królu,  niezwykle  szczęśli
wym  i opływającym w dostatek. Miał wspaniały dwór  i świtę,  moc
ne i rozległe państwo. Można powiedzieć  nie brakowało mu nicze
go.  A jednak  nękało  go jedno  zmartwienie    chciał  być  wiecznie 
młodym. Tymczasem  z każdym  rokiem  czuł  się coraz bardziej star
szym,  słabszym,  odchodzącym  w  przeszłość.  Nikt  się  nie  znalazł, 
kto potrafiłby zatrzymać jego  wiek,  znaleźć  lekarstwo przedłużają
ce jego  młodość. 

Wyznawca  Chrystusa jest  wiecznie  młodym  choć  upływają  lata, 
coraz  więcej  faktów  wypełnia  historię  pobytu  na  ziemi  każdego 
z nas, nieustannie  tętnimy  młodością.  Bo wiecznie młody pozostaje 
Chrystus. On jest życiem nieprzemijającym. W Nim ciągle odradza
my  się. Sam  przecież  powiedział:  Trzeba  się na  nowo  narodzić.  To 
ponowne  narodzenie  się  z  wody  i  Ducha  Świętego.  Jeśli  ktoś  nie 
narodzi  się z  wody  i Ducha  Świętego,  nie może  wejść do  Królestwa 
niebieskiego  /J3,5/.  Nikodem  szukał  usprawiedliwienia,  gdyż  nic 
rozumiał  jak  człowiek  może  się  narodzić  będąc  starcem.  Zbawca 
w odpowiedzi  zaznaczył,  że narodzenia  z wody  i Ducha  Św. doko
nuje się niezależnie  od  wieku. 

W czym  dokonuje się  to nasze odrodzenie?  To sakrament  chrztu 
świętego  stanowi  ten  moment  naszego  odrodzenia,  rozpoczyna  się 
w nas wiecznie młode boże życie. Woda chrztu obmywa nas z grze
chu  pierworodnego,  usprawiedliwia  przed  Ojccm  Niebieskim,  czy
ni dziećmi  samego  Boga, a skoro tak   to dziedzicami  nieba.  Dzieje 
się to dzięki zmartwychwstałemu  Chrystusowi.  Św. Paweł, w czyta
nym w Wielką sobotę  liście do Rzymian mówi: Zatem przez  chrzest 
zanurzający  nas w śmierć  zostaliśmy  razem z nim pogrzebani  po  to, 
abyśmy  i my  wkroczyli  w nowe życie   jak  Chrystus powstał  z  mar
twych  dzięki  chwale  Ojca  /Rz  6,4/. 

Czekaliśmy na powrót Piotra  i Jana, z nadzieją, że oni  rozstrzygną 
istniejące  wątpliwości  i  potwierdzą  ową  nieprawdopodobną  wieść 
o zmartwychwstaniu  naszego Nauczyciela... Kiedy wrócili, Piotr po
wiedział: Grób jest  pusty...  I nie zdążył niczego więcej  powiedzieć. 
Zobaczyliśmy,  że razem  z Janem  wpatrują  się w kogoś czy  coś, co 
znajdowało się za nami. Na  ich  twarzach  malowało  się  bezgranicz
ne  zdziwienie  i wielka  radość...  Usłyszeliśmy  słowa:  Pokój  wam! 
Odwróciliśmy  się  w  stronę,  z  której dochodził  głos.  Zobaczyliśmy 
naszego  Nauczyciela.  Stał  wśród  nas  jakby  nic  się  nie  stało.  Jakby 
nie było sądu przed Najwyższą Radą, znęcania się nad Nim, wyroku 
Piłata  i męczeńskiej śmierci  na krzyżu  Golgoty... 

Pokój wam  powtórzył. A my nie mogliśmy zapanować nad swo
im zdziwieniem  i przerażeniem.  Pewnie  wszyscy  myśleliśmy  tylko 
0  tym,  że  ulegamy  jakiemuś  złudzeniu,  że  pojawiła  się  nam  jakaś 
zjawa, że to niemożliwe żeby to był Jezus, może to jest Jego duch... 

A wtedy On uśmiechnął się do nas i powiedział: „Czemu jesteście 
zatrwożeni  i  czemu  wątpliwości  budzą  się  w  waszych  sercach? 
Spójrzcie na ręce moje i nogi moje, że to Ja jestem. Dotknijcie mnie 
1 patrzcie:  Wszak  duch  nie  ma  ciała  ani  kości,  jak  widzicie,  że  ja 
mam." A myśmy dalej stali jak sparaliżowani, nie wiedząc co o tym 
wszystkim  myśleć. 

A  Pan  zaprosił  nas  do stołu.  Usiedliśmy  tak jak  podczas  pamięt
nej  wieczerzy  paschalnej.  Tylko  Judasza  brakowało...  Akurat  była 
pora  posiłku  i słudzy  przynieśli  przygotowane  dla  nas jedzenie.  A 
Jezus podziękował  Bogu, pobłogosławił  wniesiony  posiłek  i zaczął 
jeść. To nas ostatecznie przekonało o tym, że naprawdę żyje... A On 
zaczął nam przypominać  to wszystko, co nam kiedyś mówił  i wska
zywać teksty Pisma Świętego, które zapowiadały to wszystko, co się 
z  Nim  stało.  Przypomniał,  że  przyszedł  aby  wypełnić  to,  co  zapo
wiedziane zostało w Zakonie  i przez proroków.  Przyszedł, aby cier
pieć,  umierać  i zmartwychwstać.  Przyszedł,  by  dokonać  zbawienia 
ludzkości. Zaś my, wieść Ewangelii,  radosnej nowiny o Bożej miło
ści  do  każdego  człowieka  i  zbawienia  dokonanego  przez  Jezusa 
Chrystusa, mamy zanieść na cały  świat... 

Czas mijał szybko. Byliśmy szczęśliwi. Znowu mogliśmy  cieszyć 
się  z  tego,  że  Nauczyciel  jest  wśród  nas  i uczy  nas  prawdy  Bożej. 
Kiedy zapadły ciemności Jezus wstał  i pożegnał się z nami  słowami: 
Pokój wam! Odchodząc obiecał,  że nowy  przyjdzie do nas  i będzie 
z nami. Jestem pewny: On znowu przyjdzie, bo naprawdę zmartwych
wstał  i żyje! 1 wiem już, że całe moje życie będzie odtąd czekaniem 
na  Jego  przyjście  i przeżywaniem  tego  szczęścia,  które  daje  pew
ność,  że On  zmartwychwstał  i żyje, jest  blisko  nas  i znowu  do  nas 
przyjdzie  i będzie z nami. 

Fragment książki ks. dr. Henryka Czembora,, Umarli  zmartwych
wstał",  która  ukazała  się  w tych  dniach. 

Chrzest jest  zatem  sakramentem  kończącym  w nas  niewolę grze
chu  i szatana  a  inicjującym nowe życie nadprzyrodzone.  Jak  Chry
stus zmartwychwstajemy  do chwały  zjednoczenia z Ojcem  Niebie
skim.  Chrzest  to  sakrament,  który  nas  wyzwala  i wiąże.  Wyzwala, 
spod  władzy  szatana.  Odnawia  się  misterium  paschalne,  bo  męka 
i śmierć Chrystusa na Kalwarii ograniczyła władzę szatana nad świa
tem i ludzkością. Chrzest kruszy pęta grzechu Adama, bo drugi Adam 
jednoczy się z nami. Jest sakramentem, który nas wolnych  ludzi wią
że, jednoczy  z umierającym na krzyż  i zmartwychwstałym  Zbawcą. 
Dzięki  Niemu  ciągle jesteśmy  młodymi,  bo w nas kwitnie Jego ży
cie.  Młodą  pozostaje  także  społeczność  Chrystusowa,  bo  nieustan
nie powtarza  się misterium  paschalnego odradzania  w wodzie  i Du
chu  Świętym. 

Chrzest  daje nam  łaskę  wiary  i bogactwo  nadprzyrodzonych  da
rów,  ale jednocześnie  nakłada  na  nas  zobowiązania.  Śmierć  Chry
stusowa  otworzyła  nam  skarbiec  bożej  łaski,  źródło  bożego  życia, 
ale zobowiązała człowieka  do korzystania  z niego. Sakrament bożej 
inicjacji  powtarzając  misterium  paschalne,  szeroko  otwiera  przed 
nami  bramy  skarbca  bożych  dobrodziejstw,  ale  także zobowiązuje 
nas  do wielkiej  troski  o  rozwój  bożego  życia,  do żywej  i głębokiej 
wiary, gorącej miłości  Boga  i bliźniego, wyrzeczenia się szatana, zła 
i grzechu.  Nie  oddawajcie  też członków  waszych jako  broń  niepra
wości  na służbę  grzechowi,  ale  oddawajcie  się  na służbę  Bogu  jak 
i ci, którzy  ze śmierci przeszli  do życia  /Rz  6,13/. 

W czasie  Wielkosobotniej  Liturgii  przypomnimy  sobie  i odnowi
my zobowiązania chrzcielne, pomyślmy wtedy, czy pragniemy  kon
tynuować  z  Chrystusem  dzieło  zbawienia,  przedłużając  tajemnicę 
paschalną? Jezus nieustannie  stawia  nam  pytanie:  Czy  i wy  chcecie 
odejść? /J 6,67/1 czeka na naszą świadomą i dobrowolną odpowiedź. 

Życzę  wszystkim  Mieszkańcom  i Gościom:  zawsze  właściwych 
wyborów, zawsze radosnego przylgnięcia do Chrystusa  Zmartwych
wstałego.  Ks. Antoni  Sapota 
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Żłobek  miejski w  Ustroniu  ul. Gałczyńskiego  43  ogłasza  zapi
sy  dzieci  do  30  kwietnia  br.  (wiek  do  3  lat).  Tel.  8543769. 
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22 marca w Muzeum  Hutnictwa  i Kuźnictwa o zwyczajach  i obrzę
dach związanych z Wielkanocą  opowiadała  etnograf, dyrektor  Mu
zeum  Beskidzkiego  w  Wiśle  Małgorzata  Kiereś.  Fot. W.  Suchta 

Ci,  którzy od  nas  odeszli: 
Józef  Podżorski  70  lat  ul. Jana  Cholewy  3 

Koledze 
Bronisławowi  Żmijewskiemu  i  Rodzinie 

serdeczne  wyrazy  współczucia 
z powodu  śmierci 

Ojca 
składają  Maria  i Janusz  Stępowscy 

Serdeczne  podz iękowan ie  za  okazane  wspó łczuc ie, 
w ieńce,  kw ia ty  o raz  l i czny  udz iał  w  u roczys tości 
pogrzebowej 

śp. Heleny  Sadlik 

ks.  Jackowi  Wójcikowi,  chórowi  AVE,  delegacjom  PSS 
„Społem",  Sanator ium  „Malwa" ,  Hotelu  „Z iemowit " , 
bl iższej  i  dalszej  rodzinie,  sąs iadom  zna jomym  oraz 
wszystkim  uczestnikom  pogrzebu 

składa  Rodzina 

KRONIK A  POLICYJN A 
18.03.2002  r. 
O  godz.  12 na  skrzyżowaniu  ulic 
Katowickiej  i Myśliwskiej kierują
cy seicento mieszkaniec Chrzanowa 
doprowadził do kolizji z nexią kie
rowaną przez mieszkańca Ustronia. 
19.03.2002  r. 
O godz.  16 personel sklepu Albert 
zatrzymał  mieszkankę  Ustronia 
usiłująca skraść artykuły  spożyw
cze  i krem nivea. 
20.03.2002  r. 
O godz.  16 na ul. Partyzantów kie
rująca  cinquecento  mieszkanka 
Cieszyna  doprowadziła  do kolizji 
z  skodą  kierowaną  przez  miesz
kankę  Ustronia. 

20.03.2002  r. 
O  godz.  19.40  przy  ul.  Chabrów 
dwóch mężczyzn przewróciło wy
siadająca z samochodu kobietę, po 
czym  skradli jej  torebkę. 
20.03.2002  r. 
W  hotelu  Ziemowit  dwóch  męż
czyzn posługując się skradzionym 
dowodem  osobistym  wynajęło 
pokój, następnie wynieśli  dwa  te
lewizory. 
20/21.03.2002  r. 
W  nocy  z  parkingu  przy  hotelu 
Ustroń  skradziono  audi  A8  nale
żące do obywatela  Niemiec. 
20/21.03.2002  r. 
W nocy włamano się do budynku 
przy  ul. Skoczowskiej  i skradzio
no pralkę amica.  (ws) 

Ż

18.03.2002  r. 
Zgłoszenie  z Hermanie,  że w po
bliżu ul. Katowickiej od dwóch dni 
przebywają  dwa  wilczury  bez 
opieki. Okazało się, że był to mło
dy pies pilnujący nieżywej matki. 
Powiadomiono  schronisko  dla 
zwierząt  i zwierzęta  zabrano. 
19.03.2002  r. 
Przeprowadzono kontrolę porząd
kową  przy  ul.  Szpitalnej.  W jed
nym  przypadku  nakazano  zapro
wadzenie porządku na trenie pry
watnym. 
20.03.2002  r. 
Nakazano  zdemontowanie  dużej 
reklamy na skrzyżowaniu ulic Gra
żyńskiego  i  Daszyńskiego  posta

wionej  tam  bez  pozwolenia.  Re
klamę  usunięto. 
21.03.2002  r. 
Mandatem  w  wysokości  100  zł 
ukarano kierownika sklepu w Ryn
ku  przyłapanego  na  podrzucaniu 
śmieci.  Kierownik  nie  był  w  sta
nie  przedstawić  rachunków  za 
wywóz  śmieci.  Zapowiedziano 
ponowną  kontrolę. 
21.03.2002  r. 
Wspólnie z pracownikami  Urzędu 
Miasta  w  14 punktach  gastrono
micznych  kontrolowano legalność 
sprzedaży  alkoholu. 
22.03.2002  r. 
Mandatem  w  wysokości  100  zł 
ukarano sprawcę zanieczyszczenia 
potoku  gruzem  przy  ul.  Leśnej. 
Nakazano oczyszczenie potoku w 
terminie dwóch  tygodni,  (agw) 

W  czasie Świąt Wielkanocnych  Kolej   Linow a  na  Czantorię 
będzie czynna: 31 marca w godzinach 9.0017.00 i 1 kwietnia 
w  godz.  8.3017.00.  W  dniach  226  kwietnia  wyciąg  będzie 
nieczynny  ze  względu  na  konieczność  przeprowadzenia 
wiosennego  przeglądu  technicznego  oraz  konserwacji 
urządzeń  mechan icznych  i  e lek t rycznych.  Ponowne 
uruchomienie  wyciągu  planuj e  się  na  sobotę  27  kwietnia. 

F.P .H .U.  A L A / J E T 

SKUP  Z Ł O M U 
I  METALI  KOLOROWYCH 

NAJWYZSZE CENY SKUPU 
W REGIONIE 

przyjdź, zobacz, sprawdź 
43450  Ustroń,  ul.  Fabryczna  7 

LICEUM  OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 
dla  DOROSŁYCH 

w  systemie  eksternistycznym 
   (ZS Technicznych) 

każdy  wtorek  13.0015.00. 
  Cieszyn  (ZSO im. M. Kopernika) 

każdy  wtorek  16.0018.00 
Możliwość wyboru: 1,5 roku lub 2 lata 
ZAPISY  TYLKO  DO  16.04.2002  r.! 
0  6 0 4  4 93  1 53 ,  0604  273  920, 

8 1 4 5 4 4 4 ,  8166565 

TO I OWO 
K 0  L  I  C 

Na  dzięgielowskiej  Kępie  stoi 
zespół obiektów  ewangelickie
go  ośrodka  op iekuńczego. 
Pierwsze  schronisko  powstało 
tu  w  1920  r.  po  przebudowie 
owczarni  na  cele  socja lne. 
Obecnie  w  kompleksie  nowo
czesnych  budynków  opiekę 

znajduje  ki lkadziesiąt  osób, 
najczęściej  starszych,  schoro
wanych  ludzi. 

Rynek w Strumieniu  ozdabiają 
latarnie  stylizowane  na  XIX 
wieczne.  Jest  ich  16.  Główny 
plac  zyskał  na  wyglądzie. 

Od czterech  lat wiernych w Za
błociu zwołują do świątyni dwa 
nowe dzwony, które ufundowa
li dwaj mieszkańcy  tej  wsi. 

Szkoła  Podstawowa  w  Cisow
nicy  jest  jedyną  wiejską  pla

cówką w cieszyńskim  regionie, 
która  posiada  kryty  basen. 
Wybudowano  go  w  ciągu  kil 
ku  miesięcy  i oddano  do  użyt
ku  w  1997  r. Obiekt  o  wymia
rach 8 x  16 m służy dzieciom  z 
całej  gminy  Goleszów. 

Patronką  Strumienia  jest  św. 
Barbara. Jej figura stoi w  parku 
obok  klasztoru  i kościoła.  Rok
rocznie  4  XI I  odbywają  się 
miejskokościelne  uroczystości. 

Tradycyjnie  w  pierwszą  nie
dzielę  kwietnia  w  grodzie  nad 

Olzą  odbędą  się  Targi  Staroci. 
Ich  organizatorem  jest  Cie
szyński Klub Hobbystów.  Przy
jadą  kolekcjonerzy  z  całego 
Śląska, Podbeskidzia  i Zaolzia, 
a  także  z  Krakowa. 

Drewno ze świerków  istebniań
skich  służy  do  wyrobu  pudeł 
rezonansowych  do  instrumen
tów  strunowych.  Z  najwięk
szych  okazów  wykonywano 
maszty  do  jachtów.  Posiadał 
takowy  „Dar  Przemyśla",  na 
którym  kpt.  Henryk  Jaskóła 
opłynął  świat.  (nik ) 

a



Trochę  kur jeszcze w Ustroniu  zostało.  Fot. W.  Suchta 

Przedsiębiorstwa  Uzdrowiskowego  „Ustroń"  S.A. 
znajdujące  się w  Zakładzie  Przyrodoleczniczym 

przy  ul. Sanatoryjnej  7 

Czynne w godz. 7.00  19.00 
Zawody  psich  zaprzęgów  na Kubalonce  rozgrywano w wiosennej 
aurze.  Maszerzy  na metę  przybiegali  zmęczeni  i ubłoceni.  Pieski 
nie zabrudziły  się tak bardzo jak  ich panowie.  Fot. W.  Suchta 

Jako Paweł kury bił 
A downij  było  to tak.  Prziszeł  Paweł  z roboty  ledwo  co do  chał

py.  Może  był kapkę  chycony,  może  ni.  Widać  po  nim nie było,  ale 
cosik  tam w robocie  wypili.  Tóż jak  zawsze.  Wloz  do chałpy,  ale 
zaroz  wychodzi.  Ciepło  było,  ludzie  na polu  każdy  cosik  tam ro
bił,  toż sie dziwajóm,  za cóż też sie Paweł  chyci.  A Paweł  wyszeł 
Z siekierom  i idzie  ku kurom.  Góniji,  a utropy  z tym mioł,  bo  kury 
cos i już  czuły.  Co Paweł  kierom  chyci,  biere  na gnotek  i łeb  obci
no.  Jedna  już  leży  kole  g no tka,  drugóm  chyto  i to samo.  Dziwa
jóm  sie ludzie  co też tyn  Paweł  dziwoczy  z tymi  kurami.  A on  dali 
je  bije.  Tóż pytajóm  sie go,  cóż te kury  tak  zabijo? 

 Som nie wiym,  ale baba  dzwoniła  z  Oazy  i prawiła  co móm 
kury  bić.  Isto jakisi  gupki  tam  przyszły  i sie im kurziny  zachcioło 
 prawi  Paweł  i dali  kury  zabijo.  A baba  Pawła  robiła  w Oazie  w 
kuchyni.  Dziwióm  sie ludzie  ale nic nie mówióm.  Obciył  głowy 
wszystkim  kurom  i  ładuje  je  do  miyszka.  A  mieli  kur siedym  i 
miyszek  był pełny.  Potym  siado  na bicygiel  i z miyszkiem  jedzie. 
Krew  ciecze  na rame,  cały  rower  obkidany,  a Paweł  nic,  ino je
dzie.  Przi  Trójkoncie  chłopi  pili   piwo.  Jak kole  nich  jechoł,  dzi
wali  sie co też tyn Paweł  w tej dzichcie  wiezie. 

 Baba  dzwoniła  z.  Oazy  i prawiła  co móm kury  bić.  Isto  jakisi 
gupki  tam  prziszły  i sie im kurziny  zachcioło   prawi  Paweł,  a se 
myśli,  że też w końcu  je  już  porzćmdek  z tymi  pierońskimi  kurska
mi.  Downo  by już  je  wybił,  ale baba  nie dowała.  Wieczno  utropa 
Z tymi  kurziskami  była. 

  Teraz  bydzie  spokój,  a jak je  przywiezym,  to może  i  półkę 
baba  poleje,  coch  tak gibko  sie sprawił   myśli  se Paweł.  Już  je 
przi  Oazie.  Poszeł  prosto  do kuchyni  i wysuł  kury  na  stół. 

Baby  z  kuchni  gymby  pootwiyrały.  A  baba  Pawła  to  całkiym 
blado,  bo widzi  że na stole  leżóm  jeji  wszystki  kury. 

 Coś to zrobił  z moimi  kurami    pyto. 
  Tóż dzwoniłaś  i prawiłaś,  Paweł  zarznij  kury.  Toch se  pomy

śloł,  co  tu jakisi  gupki  kurziny  chcóm,  toch jiprzywióz.  Nóm  przeca 
tyle  kurziny  nie  trzeja. 

 Prawdach  zawrzij  kury!  Zawrzij!   i baba  w bek. 
Krawalu  sie zrobiło  straszecznego.  Wszystki  baby  sie z Paw

łem  wodzom.  Krzyczom,  w łeb sie klupkajóm.  Z  tego  wszystkigo 
Pawlok  uciek  ku chłopom  na  Trójkont. 

Jakosi  to tam w Oazie  załagodzili.  Kierowniczka  sie  zlitowała 
i kury  kupiła.  Dyć  w restaracji  sie je  sprzedo,  a baba  Pawła  nowe 
kurki  se mogła  kupić.  Rudek 

Anna  Rottermund i Patrycja  MarekwicaWolny  dziękują 
Tomaszowi  Pędzikiewiczowi za poświęcony  czas oraz  fir
mom z Ustronia za pomoc finansową  umożliwiającą  start 

w  konkursowej  jeździe  samochodem: 
F.  „Kubala",  Fotoland,  Studio  Urody, 

Kamień  Ogrodowy  Ozdobny  „ V I V A " ,  A.P.U.H. 
RiJ  Rottermund,  Pub  AKWARIUM

 wizowanie  paszportów  do  pracy w Niemczech 

 sprzedaż  miejsc  na  przewozy  autokarowe   Europa 

  każda  sobota  10 .00    12.00 

•  „ B i u r o    B is"  Wis ła ,  u l . 1  Ma ja 

  codziennie  9.00   1 6 . 0 0 ,  tel.  8552649.  | 

Bładnice  Dolne  k/Ustronia 

E
. 

Informacja: 
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Ło domowej  gowiedzi 
i roztomaitych  zwiyrzokach 
Na  wiosnę  wszycko  hónym  budzi  sie  do  iycio.  Zielyniućko 

wszyndzi,  kwiotki  kwitnóm  a  ptoszki  śpiywajóm.  Nale,  dyć  łoto 
baji  Burek  przi  budzie,  abo  stary  kocur  też  sie  rade  wygrzywa
jóm  na  słoneczku. 

Na  gospodarstwie  hańdowni  dycki  było  moc  zwiyrzoków,  bo 
przeca  bez  nich  nie  szło  wyżyć.  Świadczyły  ło bogactwie  gazdów, 
żywiły  rodzinę,  wachowały  chałupy,  a czynsto  były  bliskimi,  jako 
baji  przociele. 

Łoto  taki  kóń.  Jako  tu  łorać,  abo  zwożać  cosi  bez jaki  łobyczaj
nej  chabety.  Prowda,  były  taki  gospodarstwa,  co  koni  ni  miały, 
nale  prowdziwy  gazda  musioł  mieć  przeca  porke  kóniczków.  Pa
chołek  dboł  ło  karego  czy  gniadego  pucowoł  go  zgrzebelcym,  a 
jak  kóń  musioł  stoć  na  mrozie,  łoto  baji  jak  zwożoł  trómy  z  łasa, 
to mu jakóm  starom  derke  dali  na  grzbiet,  coby  sie  nie  przezióm
bił  i nie  zanimóg.  Nale  też  kóń  był  taki  móndry,  że spod  gospody 
łodwióz  gaz.de naspadek  do  chałupy,  jak  tyn  mioł  porzóndnie  pod 
myckóm  i ponikiedy  doista  nie  pamiyntoł  kaj  miyszko. 

Abo  krowa    ta  zaś  była  pod  łopiekóm  gaździny  abo  dziywki. 
Była  to  doista  prowdziwo  żywicielka  dlo  calutki  rodziny.  Mlyko, 
śmietónka,  syr,  masło,  kiszka,  maślónka  to  doista  wszycko  łod 
krowy,  co  czynsto  miała  na  miano  Gwiazdula  abo  Malina.  Prow
da,  trzeja  było  łod  wiosny  do jesiyni  paś  krowy  na  miedzy  i  smy
czyć jich  po  trowie  wte  i wewte,  coby  sie  napasły,  a  to doista  była 
wielko  utropa  dlo  dziecek,  bo ponikiedy  ni  mógły  do  szkoły  skwó
li   tego  chodzić,  jyny  trzeja  była  paś  te  żywicielke.  Jak  kiery  mioł 
rajczule,  to  tam  sie  krowy  na  dziyń  zawiyrało.  Krowę  trzeja  było 
też  doić  i kormić  jako  kożde  żywe  stworzyni,  nale  wiela  było  śni 
pożytku  to  przeca  sami  widzicie  i  nielza  tu  na  taki  bydełko  nic 
złego  prawić. 

Zaś  łowiec  a  baranów,  abo  kóz  to  dopiyro  moc  pasło  sie  na 
miedzach.  Trzeja  było  łuwiónzać  jich  na  kóliku,  abo  wegnać  do 
koszora,  a  gor  tako  koza,  to  przeca  byle  czym  sie  wyżywiła,  a 
dowała  dobre  mlyko  baji  tym  nejbiydniejszym  rodzinóm. 

Kole  chałupy  plyntło  sie  dycki  moc  gowiedzi:  biołych,  czor
nych,  brónzowych  abo  strokatych  kur  z szumnym  kohótym,  kiedy 
dycki  rod  śpiywoł  i  rano  wczas  wszyckich  budził. 

Gynsi  a  kaczki  toplały  sie  w  kowiorze.  Narobiły  moc  łarma, 
nale  było  śnich  miynso,  co  szło  przedać  na  torgu,  abo  zjeś  jak 
były  świynta.  Piyrzi  łod  gynsi  przidało  sie  na pierziny.  Przeca  jak 
były  dziywczynta  w  chałupie,  to  trzeja  było  przirychtować  jim 
wyprawę.  Dziecka  pasły  gynsi  a  kaczki  i  musiały  dać  na  nich 
pozór,  coby  nie  zeszmatłały  zogónów  z gryncajgym,  a jak  ni  mioł 
kiery  paś,  to  zawiyrało  sie  gowiydź  w  koszorze. 

W  chływku  chowało  sie  babucia,  a jak  sie  podarził,  to  przed 
świyntami,  w grudniu  była  zabijaczka.  Było  to prowdziwe  świyn
to   kaj  sie podziwoł  pełno  jelit,  leberek  i precwórsztu,  a  szmolca 
i  szpyrki  musiało  przeca  starczyć  aspóń  do  wiosny.  Na  zabijacz
ke pozywało  sie  aji przocieli,  abo  sómsiadów,  coby  se  skosztowa
li  jelit  i  pyrdelónki. 

Kole  budy  dycki  harwosiło  psisko,  jakisi  Burek  abo  Azor,  co 
go  wszyscy  radzi  mieli.  Psy  doista  sóm  rozmaite.  Jedny  wielki 
jako  baji  wilk,  drugi  małe  taki  warmuszki,  nale  kożdy  mo  swojóm 
robotę.  Wachowoł  taki  kundel  chałupy  przed  złodziejym,  a  poni
kiedy  wypłoszył  też  lisa  abo  kunę,  co prziszły  w nocy  na  gowiydź, 
kiero  siedziała  na  grzyndzie.  Buda  drzewiano  stoła  przi  chływie, 
a  kole  ni  szolka,  abo jaki  stary  kastrol  na  żrani.  Psa  dycki  dziec
ka  rade  miały  i łón  też był jich  nejmilszym  towarzyszym.  Jesi  spu
ściły  go  z  łańcucha,  to  rod  skokoł  śnimi  po  miedzy. 

Przi  chałupie  plynt  sie  też  kocur,  abo  koczka.  Chytoł  myszy  w 
chałupie  i  stodole,  coby  wszyckigo  łobilo  nie  zeżrały.  Kocura 
gaździno  puszczała  aji  do  kuchyni.  Jak  sie  dostało  nowego  kocu

Ustroń  Hermanice,  ul. Skoczowska  47  a 
, , 

łJ , A 
zapraszamy  od  10.00 do  18.00 

soboty  od  9.30  do  14.00 
t e l .  8 5 4  4 7  2 4 

Łoto  taki  koń.  Fot. W.  Suchta 

ra,  to  trzeja  go  było  łochlić  ło piec,  coby  daleko  łod  chałupy  sie 
nie  szmatłoł,  jyny  dzierżoł  sie  gospodarstwa.  A  jak  gaździnóm 
pichała  rewma,  to  kocur  jóm  też  wygrzoł.  Stare  kocury  rade  sia
dały  na  piecu  i drzymały  w  cieple. 

Tóż łudeczkowie  sami  przeca  mi przitakniecie,  że dómowe  zwie
rzoki  dycki  wszyscy  mieli  radzi,  tak  gazdowie  jako  i małe  bajtle  a 
moc  by  sie  dało  ło  nich  {opowiadać.  Lidia  Szkaradnik 

W  dawnym 

Na  fotografii  przedstawiono  zabudowania  w  pobliżu  Fabryki 
Maszyn  na początku ubiegłego  wieku. Na  pierwszym  planie  sze
roka  ulica  i  grupa  mieszkańców.  Sprawom  utrzymania  miejsco
wych dróg poświęcano  wiele miejsca na posiedzeniach  Wydziału 
Gminnego.  Jedno  z  pierwszych  posiedzeń  miejscowej  władzy 
samorządowej w  1861 r. dotyczyło stanu dróg, aby „o każdej porze 
roku  były  zdatne  do  użytku".  Podkreślano  uciążliwości  wynika
jące  z  ich  dotychczasowego  stanu,  zwłaszcza  dla  pieszych.  Przy 
złej  pogodzie  były  one  tak  zniszczone,  że  „trzeba  z  trudem  się 
poruszać przez błoto i brud". Postanowiono zasypać żwirem  chod
niki  i wykonać  krawężniki  przy  drodze  biegnącej przez  centrum. 
W  niektórych  miejscach  droga  była  tak  wąska,  że  ledwo  prze
jezdna  dla jednego  wozu  konnego  i aby  stworzyć  chodnik  nale
żało  ściąć  stojące  na  przeszkodzie  drzewa  i  przesunąć  studnię. 
Podkreślono,  że  obowiązkiem  gminy jest  utrzymanie  czystości  i 
porządku  w  tej miejscowości.  Zdecydowano,  aby przy  okazji  re
nowacji głównej drogi  i jej poboczy  wyremontować  chodnik  bie
gnący wzdłuż  potoku  Bładnica  i potraktować  go jako  promenadę 
dla  pieszych,  którzy  „chcieliby  z  dala  od  natłoku  wozów  kon
nych  uniknąć  głównej  drogi  i jej  kurzu".  Jednogłośnie  postano
wiono  natychmiast  rozpocząć wyżej  wymienione  inwestycje. 

Bliższe  informacje na  ten  temat  zawarte  są w publikacji  wyda
nej  w  ubiegłym  roku  pt.  „Dzieje  Wydziału  Gminnego  w  latach 
1861    1939".  Lidia  Szkaradnik 
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14 lutego  1942 r. w Londynie Naczelny  Wódz gen. broni  Wła
dysław Sikorski wydał rozkaz skierowany do Komendanta  Głów
nego Związku Walki Zbrojnej gen. brygady  Stefana  Roweckiego 
„Kaliny" , w którym  czytamy: 

Znoszę  dla  użytku  zewnętrznego  nazwę  ZWZ.    Wszyscy  żołnie
rze  w czynnej  służbie  wojskowej  w Kraju  stanowią  „Armię  Kra
jową  ", podległą  Panu  generałowi  jako  jej  dowódcy. 

Nie  było  w  Polsce  hucznych  obchodów  60.  rocznicy  powoła
nia  AK.  Nieliczne  artykuły  prasowe  przeszły  bez  echa.  Uroczy
ście rocznice obchodziły środowiska kombatanckie żołnierzy  AK, 
w szczególności  Światowy  Związek Żołnierzy  AK ,  którego  koło 
działa  w  Ustroniu.  Przewodniczącym  koła jest  Bolesław  Szcze
paniuk  ps.  „Graf'. 
  Były  obchody  regionalne.  Okręg  śląski  ŚZŻ  AK  czcił  rocz
nice  w  Gliwicach    mówi  B.  Szczepaniuk.    W  Bielsku  Białej 
odbyły  się  spotkania  w  szkołach  imienia  AK . 
W  Ustroniu  chciałem,  by  ta  rocznica  została 
wyeksponowana  w naszej   lokalnej   prasie,  nie
stety w żadnej  z gazet mój  artyku ł  się nie uka
zał.  Miałem  nadzieję,  że  opublikowanie  tego 
artykuł u  spowoduje  jakieś  spotkanie. 

Pytam  o  spotkania  z  młodzieżą,  Dlaczego  ich 
się nie organizuje? 60.  rocznica  AK  była  dosko
nałą okazją, by liczni w Ustroniu kombatanci  AK 
opowiedzieli  ustrońskiej młodzieży  o swych  wo
jennych przeżyciach. Nic bowiem  lepiej nie przy
bliża  historii  jak  losy  poszczególnych  ludzi, 
uczestników  wydarzeń. 
 Chcemy  współpracować  ze  szkołami,  ale  nie 
zawsze się to udaje  mówi  B. Szczepaniuk.   Ta 
współpraca  bardzo  ładnie  wygląda  w  Żywcu, 
BielskuBiałej, Cieszynie. U nas  próbowaliśmy 
nawiązać  kontakt  z  harcerzami,  lecz  okazało 
się, że na terenie  Ustronia  organizacje  harcer
skie  są  bardzo  mało  aktywne.  Do  dyrekcj i 
Szkoły  Podstawowej   nr   1 przesłaliśmy  propo  B.  Szczepaniuk 
zycję nadania  szkole  imienia  Armi i  Krajowej , 
względnie  któregoś  z  dowódców.  Otrzymaliśmy  odpowiedź, 
że dopiero  z chwilą  ukończenia  nowego  skrzydła  sprawa  bę
dzie  rozważana.  Jak  do  tej   pory  nie  ma  odzewu  na  nasze  pi
smo. Nie odmawiamy  żadnemu  zaproszeniu,  a sami  uczestni
czymy  w  uroczystościach  patriotycznych  3  maja,  11  listopa
da.  Na  uroczystości  sierpniowe  wysyłamy  zaproszenia  do 
wszystkich  szkół.  Niestety  szkoły  ograniczają  się  do  uczest
nictwa skromnych  delegacji.  Muszę przyznać, że jak  na  razie 
nie udało się nam  nawiązać  bliższych  kontaktów  z  młodzieżą. 

B.  Szczepaniuk  był  żołnierzem  AK  we  Lwowie.  Spędził  tam 
całą wojnę, czyli pierwszą okupację sowiecką, okupację niemiecką 
i drugą okupację sowiecką. Ze Lwowa  musiał wyjechać w  kwiet
niu  1945 r., gdy  to znalazł  się na  liście NKWD  i wraz z czterema 
kolegami  przedostał  się  do  Polski. 

Gdy  wybuchła  II  wojna  B.  Szczepaniuk  miał  16  lat.  Pamięta 
bombardowanie  lotniska na Skniłowie.  Siedzieli  i patrzyli z kole
gami.  To pierwsze  spotkanie  z wojną.  Gdy  do  miasta  wkraczają 
bolszewicy  staje się jasne,  że dokonał  się  IV  rozbiór  Polski. 

Do  22  czerwca  1941  r.,  pod  okupacją  sowiecką,  zaczyna  się 
organizowanie struktur podziemnych. Wywózki  Polaków do obo
zów  na  Syberię  znacznie  ograniczają  możliwość  działania. 
  Okupacja  Lwowa  w  latach  193941  wyglądała  tak,  że  pro
radzieckimi  okazały  się niektóre  organizacje  ukraiński e  i ży
dowskie    mówi  B.  Szczepaniuk.    Powstawały  listy  Polaków 
zajmujących państwowe stanowiska w II  Rzeczpospolitej   oraz 
mających  przeszłość  legionową.  Już  wtedy  były  kontakt y 
z  ZWZ .  W  1942  r. w  czasie  okupacji  niemieckiej   organizacje 
konspiracyjne  zaczęły  się  konsolidować.  Ujawnia  się w  szero
kiej   skali  nacjonalistyczna  działalność  Ukraińców.  Np.  na  te
renie Lwowa Kripo , czyli kryminaln a policja, składała się prze
ważnie z  Ukraińców  działających  w  ramach  gestapo.  Może  to 
nie jest dziś zrozumiałe, ale wtedy  ludzie młodzi wstępowali  do 
tej  organizacji, któr a oczywiście zamierzała walczyć z okupan
tem  i po  prostu  była  obecna  na  danym  terenie.  Często  nawet 
nie wiedziano, że  to jest np. ZW Z  czy  NOW. 

a

B. Szczepaniuka  do konspiracji  wciągają starsi  koledzy  z gim
nazjum.  Zostaje  zaprzysiężony  przez  delegata  dzielnicy  Lwów 
zachodni  ps.  „Strzała"  w  obecności  Zbigniewa  Neugebauera  ps. 
„Żbik "  i  przyjmuje pseudonim  „Graf'.  Jest  pierwszym  zaprzy
siężonym  na terenie Zimna  Wódka, Skniłów oraz części  wschod
niej  Zimnej  Wody  i  otrzymuje  rozkaz  zorganizowania  plutonu 
szkieletowego  na  terenie  Zimna  Wódka,  Zimna  Woda,  Skniłów. 
Do  konspiracji  wciąga  z kolei  swych  kolegów.  Pod  koniec  1942 
r. jego  pluton  liczy  około  30  chłopców.  B.  Szczepaniuk  skiero
wany  zostaje do  szkoły  podchorążych,  którą  kończy  otrzymując 
stopień  kaprala  podchorążego  AK.  Szkolenie  odbywa  się  w  le
sie, w  mieszkaniach  prywatnych  i było  to bardzo  niebezpieczne. 
Uczestniczy w ochronie wsi Buczały, Tuligłowy, Nowy  Świat  tak 
nieszczęśliwie położonych, że ze wszystkich stron otaczały je wsie 
ukraińskie.  Stworzono  ośrodki  obrony  zasilane  przez  żołnierzy 
AK  z  innych  terenów.  Udało  się  te  wsie  ochronić,  choć  palone 
były domostwa  polskie we wsiach okolicznych. Głównym  celem 
konspiracji  było przygotowanie  młodych  ludzi do walki. W  mar

cu  1944  „Graf'  uczestniczy  w  akcji  Nieszpory 
mającej przeciwdziałać  mordom  na  robotnikach 
polskich.  Określonego  dnia  o  godz.  20  równo
cześnie  dokonano  akcji  zbrojnej  na  posterunki 
ukraińskie  i niemieckie.  Wszyscy  czekali  jednak 
na  czas  boju  decydującego.  B.  Szczepaniuk 
uczestniczy  w akcji  „Burza" we Lwowie w rejo
nie  Sygniówki. 

Już  niezaszyfrowaną  depeszę  o  rozpoczętych 
przez  Armię  Krajową  23  lipca  1944  walkach  z 
Niemcami o wyzwolenie Lwowa publikował  lon
dyński  „Dziennik  Polski  i Dziennik  Żołnierza": 
Żołnierze  Armii  Krajowej  walczą  o Lwów.  Z  pie
śnią  o  Wolnej Polsce  idą  w bój mężczyźni,  kobie
ty  i  dzieci.  Włosy  jeżą  się  na  głowie  na  widok 
ataku  naszych  wprost  na  lufy  niemieckich  kara
binów  maszynowych.  Szczęśliwy  jestem,  że z  tak 
dzielnymi  junakami  mogę  walczyć  przeciwko 
Niemcom.  Chłopcy  ze  Lwowa  są godni  żołnierzy 
spod  Monte  Cassino.  Zażarte  walki  uliczne. 

Lwów  zostaje  wyzwolony  przez  AK  i  przez 
jeden  dzień jest  miastem  polskim. 

27 lipca sowiecki naczelnik garnizonu Lwowa pułkownik  gwar
dii Fomyczew  i wojenny komendant  Lwowa podpułkownik  Joki
mow  zwrócili  się z odezwą  do  mieszkańców: 

Wypełniając  rozkazy  Najwyższego  Głównodowodzącego  Mar
szałka  Sowieckiego  Związku  towarzysza  Stalina,  wojska  Czer
wonej  Armii  oswobodziły  od  niemieckich  zaborców  większy  cen
tralny  obszar  Sowieckiej  Ukrainy  miasto  Lwów.  Oddzielne  drob
ne terrorystyczne  grupy  wroga,  które  zostały  w okolicach  miasta, 
wyławia  się  i unieszkodliwia.  Pozdrawiam  Obywateli  miasta  Lwo
wa  z  oswobodzeniem  z pod  ucisku  niemieckich  okupantów  i  po
wróceniem  w ojczystą  rodzinę  sowieckich  narodów. 

Zgodnie z rozkazem  AK  rozbraja swe oddziały  po  wkroczeniu 
Armii  Czerwonej.  Również  B.  Szczepaniuk  ze  swym  plutonem 
zdają broń. Wioząją furmanką do punktu  odbioru na  Sygniówce. 
Szczęśliwie wszystko to odbywa  się w dość dużym chaosie, więc 
oddający w skromnej  ilości  broń  nie zostali  zdekonspirowani,  co 
w  następnych  miesiącach  pozwala  uniknąć aresztowania.  Z  cza
sem  jednak  atmosfera  się  zagęszcza  i  trzeba  uciekać  do  Polski. 
W  Lwowie zostają rodzice. Jednak  i oni zostają zmuszeni  do wy
jazdu.  Jesienią  1945  r.  zamieszkująca  nieopodal  polska  rodzina 
zostaje wymordowana  przez  Ukraińców.  Sprawcy  nie  kryją  się, 
a wręcz mówią, że taki będzie  los wszystkich  Polaków, którzy we 
Lwowie  pozostaną. 

We wspomnianym już artykule  B. Szczepaniuk  w  zakończeniu 
pisze: 

Armia  Krajowa,  najliczniejsza  podziemna  armia  w historii  świa
towych  wojen,  armia Polskiego  Państwa  Podziemnego,  integralna 
część  Wojska  Polskiego  walcząca  w  kraju  została  przez  rządy 
zachodnich  aliantów  uznana  za  stronę  walczącą  odpowiadającą 
bez  zastrzeżeń  postanowieniom  genewskiej  konwencji. 

Polacy  walcząc  na  wszystkich  frontach  II  wojny  światowej 
wnosząc  duży  wkład, okupiony  niezwykłymi  ofiarami,  w  ostateczne 
zwycięstwo  nad  hitlerowskimi  Niemcami  zrealizowali  historycz
ną dewizę  polskiego  oręża:  BÓG,  HONOR,  OJCZYZNA  oraz  ZA 
NASZĄ  WOLNOŚĆ  I  WASZĄ.  Wojsław  Suchta 
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Zaprzęgowce w  lesie.  Fot. W. Suchta 

Radosnych  Świąt  Wielkanocnych, 
smacznego  świątecznego  jajka 
oraz pomyślności  i  sukcesów, 
Wszystkim  Klientom  i  Współpracownikom 

życzą 

Zarząd  i Pracownicy Firmy 
Teletechnika 

f arben sp. z o.o. Co 
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Janusz Tomiczek  Ustroń,  ul.  Graniczna  38 
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Składamy  najserdeczniejsze 
życzenia  zdrourych 

Świąt  Wielkanocnych 
ivszystkim 

m ieszka ń co m 
i gościom  naszego 

miasta 

R S P 
„ J e l e n i c a 

do  supermarketów  SPAR  do  hur towni 
w  Hermanicach,  ul. Skoczowska  76, 

od poniedziałku do soboty 7.00    21.00 

w  Ustroniu,  ul.  3  Maja  44 
od poniedziałku  do soboty  7.0022.00 

a r t y k u ł ó w 
spożywczych 

i  monopolowych 

niedziela  10.0022.00 

ul. Skoczowska  76 

w  Hermanicach, 

tel.  8543201 

Pogodnych,  spokojnych 
Świąt  Wielkanocnych 

wszystkim  swoim  Klientom 
i partnerom  w  interesach 

życzy 

Andrzej  Tomiczek 
poleca  swoje  usługi w  zakresie 

ci stolarstwa  meblowego, 
•  budowlanego, 

n  wykończenia  wnętrz. 
Ustroń, ul. A. Brody 43 

w^  mimiiwmm 

„TROSBUD" 
Ustroń, ul. 3 Maja 98,  854 40 44 

Składa  wszystkim  klientom 
świąteczne  życzenia 

Buduj najtaniej! 
  usługi  budowlane 
  projektowanie 
  salon  łazienek 
  materiały  sypkie 
  ceramika 
  bruki i palisady 
  kleje,  zaprawy,  system  ociepleń 

USTROŃ UZDROWISKO 

STOP 
 Osiedle  Manhatan!!! 

„SPOŁEM"  Powszechna  Spółdzielnia  Spożywców 
w  Ustroniu  zaprasza  na  zakupy  do  całodobowego 
sklepu  przy  piekarni  na  Osiedlu  Manhatan,  przy 
ul. A.  Brody  35. 

Wiosenny  spacer...  Fot. W.  Suchta 

...i  odpoczynek.  Fot. W.  Suchta 

8  Gazeta  Ustrońska 

Wiele  słońca 
w  szarej 

codzienności, 
ustronIjzdrowisko  wielu  uśmiechów 

w  zwyczajnych  dniach, 
wiary  w  siebie,  pracy  i  dostatku, 

zadowolenia  z  zakupów 
w  naszych  placówkach 

handlowych 
wszystkim  Członkom  i  Klientom 

z  okazji  Świąt  Wielkanocy 
życzy 

„SPOŁEM" 
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Rozmowa  z prof.  Mieczysławem  Porębskim 

Czy pamięta  Pan swoje pierwsze spotkanie z Ustroniem.  Kie
dy  dowiedział  się  Pan, że  istnieje  takie  miasto? 
Na pewno nie było to jeszcze miasto. Przez Ustroń w latach  1936
37 jeździłem  z ojcem  na wycieczki.  To dawne  czasy  i  pamiętam 
tylko  tyle,  że  przez  Ustroń  przejeżdżałem.  Nigdy  nie  podejrze
wałem,  że zatrzymam  się  tu na  dłużej.  Pierwszy  raz do  Ustronia 
przywiozła mnie przedstawić  rodzicom  moja przyszła żona.  Było 
to już  po wojnie w  1948 r. 
Jakie  wrażenie  wywarł  wtedy  na  panu  Ustroń? 
Byłem  tak  przejęty  spotkaniem  z przyszłymi  teściami,  że  trudno 
mówić  o  innych  wrażeniach. 
A jak i  był  Ustroń  przed  powstaniem  Zawodzia? 
Na Zawodzie chodziło się do Szczepańskich  a ja  przyjaźniłem się 
z Janem Szczepańskim. Samego Ustronia nie pamiętam z tego naj
dawniejszego okresu. To były trudne lata. Moja córka Joanna  uro
dziła się w Cieszynie  i żona pierwsze miesiące była z nią w  Ustro
niu. Za każdym  razem, gdy  tu przyjeżdżałem z Warszawy,  musia
łem  brać  zaświadczenie  z  miejsca  pracy,  z  tym  zaświadczeniem 
szedłem ma milicję i długo się tłumaczyłem, dlaczego chcę jechać 
do  przygranicznej  strefy. Przyjeżdżałem  tu  z  duszą  na  ramieniu. 
Chodziły patrole  i gdy tylko pojawiał się ktoś obcy,  legitymowali. 
Taki obcy był człowiekiem  z góry podejrzanym. Z wczesnych  lat 
50. wrażenia z mych przyjazdów były właśnie  takie. 
Wrócę  jednak  do  Zawodzia.  Jak  Pan  traktował  budowę  zu
pełnie  nowej   dzielnicy  uzdrowiskowej? 
Nie było  to dla  mnie  zaskoczeniem  ponieważ  idea  Ustronia  jako 
wielkiego  uzdrowiska  była  ideą  mojego  teścia  Jerzego  Lazara, 
który  długie  lata  przed  wojną  był  sekretarzem  gminy  i który  dał 
początek  temu  wszystkiemu.  On  budował  drogę  na  Równicę 
i  basen  jako  pierwsze  inwestycje  turystyczne.  To  on  marzył  by 
przetworzyć  Jaszowiec  w  ośrodek  wypoczynkowy,  a  Zawodzie 
jest  właśnie  tych  idei  konsekwencją.  Tu  w  tym  domu  stale  mó
wiono  o  turystyce,  uzdrowisku.  Podobne  było  nastawienie  braci 
żony.  W  tym  widzieli  przyszłość,  niezależnie  od  przemysłu  za
początkowanego ustrońską Kuźnią. Mnie  interesowały  inne spra
wy    ludzie,  środowisko  protestanckie,  trzymający  się  swej  tra
dycji ewangelicy  z własną, bardzo  bogatą  i ciekawą  kulturą. 
Na  Śląsku  Cieszyńskim  jest  dość  ostry  podział  na  ludzi  stela 
i nie  stela.  Czy  Pan  to  odczuwał? 

Byłem  nie  stela,  ale  jakoś  udało  się  to  przełamać  i w  Ustroniu 
mam  i miałem  przyjaciół,  poczynając od  najbliższych  sąsiadów, 
a na biskupie Andrzeju  Wantule kończąc  nigdzie się tak  dobrze 
nie  piło  warzonki  jak  u  Wantułów.  Potem,  gdy  został  biskupem 
Kościoła,  widywaliśmy  się  w  Warszawie.  Poznałem  ciekawych 
ludzi  współpracujących z moim  teściem, jak  Józef  Pilch,  dosko
nały  znawca  historii  Ustronia  a jednocześnie  skromny  urzędnik 
spółdzielni. 
Mówi  pan o tak znamienitych  osobach  jak  bp Wantuła,  prof . 
Szczepański,  historyk  Pilch. A  prostych  ustroniaków  też  pan 
poznał? 
Połowa Ustronia była  rodziną żony. Miała dwanaściorga  rodzeń
stwa  i  trudno  było  się  od  razu  w  tym  wszystkim  połapać.  Oni 
gdzieś pracowali, mieli  swe zajęcia. Jeden  był dyrekorem  banku, 
inny  stolarzem.  W ogóle historię  Ustronia  sprowadzić  można  do 
kilku  rodzin. 
Ustroń  musiał  wydać  się  panu  inny,  choćby  poprzez  liczną 
społeczność  protestancką. 
Dużo czytałem już w szkole, w gimnazjum. Były w tym  opowia
dania  KossakSzczuckiej,  książki  Morcinka,  więc  o  Śląsku  Cie
szyńskim  się sporo wiedziało.  Nie była  to nieznana  enklawa,  ale 
część  Polski  o  osobnej,  własnej  historii.  Ustroń  do  Polski  nie  na
leżał bardzo długo, mimo że pierwszy  raz wymieniany jest  przez 
Długosza,  kiedy  pisze  o  geografii  Polski  i  powiada,  że  Wisła 
wypływa powyżej wsi Wstronye, u stóp najwyższego szczytu Alp 
Sarmackich,  Skały.  Zawsze  podejrzewałem,  że  chodziło  mu 
o Malinowską Skałę. Dalej była wtedy już tylko puszcza. To wspa
niała  tradycja  i nie  była  mi  ona  obca.  Przecież  Cieszyn  był  bar
dzo  żywym  ośrodkiem  kultury.  Wydawano  książki,  uczył  tam 
Julian  Przyboś,  uczniem  jego  był  Kornel  Filipowicz,  jak  i  żona 
Przybosia  Bronia  też  zresztą  kuzynka  mojej  żony.  Sam  wycho

wywałem  się w  różnych  miejscach,  gdyż  ojciec zmieniał  często 
posady. Było więc trochę Wielkopolski, bo urodziłem się w Gnieź
nie,  trochę  Pomorza,  potem  Śląsk,  gdzie  ojciec  byl  dyrektorem 
gimnazjum  w  Piekarach  Śląskich.  Nie było więc  cieszyńskie  dla 
mnie czymś innym. Przeciwnie, to było potwierdzenie mojej wcze
śniejszej wiedzy, że jest  to niezwykle wartościowa część Polski z 
własnym,  odrębnym  wkładem  w  naszą  historię.  Nie  przypadko
wo  Śląsk  Cieszyński  jako  pierwszy  w  Polsce  ogłosił  niepodle
głość po  I wojnie  światowej. 
Patrząc jednak  na czasy  II  wojny  światowej   to  region  ten  od
różnia  się  od  pozostałej   części  Polski.  Może  dlatego,  że  zna
lazł  się  poza  Generalną  Gubernią.  Jednak  dziś  to  też jest  wi
doczne,  gdy  tylu  mieszkańców  Śląska  Cieszyńskiego  uznało, 
że  są  Niemcami  i  chyba  nie  można  wszystkiego  tłumaczyć 
wyłącznie  względami  ekonomicznymi? 
To  chyba  naturalne.  Dziś  patrzy  się już  na  to  trochę  inaczej  niż 
bezpośrednio po wojnie. Tu były bardzo złożone stosunki w  cza
sie okupacji,  inne niż w Generalnej Guberni.  Moja przyszła  żona 
została  w  domu  z  rodzicami, jej  bracia  się gdzieś  pochowali,  je
den  przetrwał  okupację w  Generalnej  Guberni,  Otton  wywędro
wał  na  Węgry.  Żonę  aresztowano  i z  trudem  udało  się  wydostać 
ją  z  Mysłowic.  To  wszystko  było  bardzo  skomplikowane  i  nie
zrozumiałe w  Polsce centralnej w czasie okupacji  i zaraz po woj
nie. Ja związany byłem  z zaborem  pruskim, z Wielkopolską,  Po
morzem,  Śląskiem  i patrzyłem  inaczej. Przecież Czarny Śląsk też 
od XIV w nie był związany z Polską, Pomorze również ma swoją 
odrębną  historię.  Poza  tym  rodzice  pochodzili  z  Galicji,  więc 
z  rodziną  żony  była  wspólnota  zaboru  austriackiego. 
A  dla  pana  widoczne  były  wpływy  zaboru  austriackiego  na 
Śląsku  Cieszyńskim.  Sam  pamiętam,  jeszcze  nie  tak  dawno, 
jak starsi  ludzie mówili , gdy np. gwóźdź się skrzywił :  „T o jest 
gwóźdź?  Za  Austri i  to  były  gwoździe!" 
Lepiej zauważałem  kulturalne  związki  z Polską. Zawsze  na  Uni
wersytecie  Jagiellońskim  studiowała  młodzież  stąd.  Zanim  po
wstał Uniwersytet Śląski Kraków wychowywał  ludzi, którzy póź
niej coś  tu  znaczyli. 
Nadal  wychowuje. 

Duchową  stolicą  był  Kraków  niezależnie  od  statusu  Śląska  Cie
szyńskiego.  To ciekawa  i trwała  tradycja 
50 lat realnego socjalizmu, wcześniej  okupacja. Do jakiej   tra
dycji  mają  się  odwoływać  młodzi  ludzie  w  Ustroniu?  Chcą 
mieć swoją  lokalną  tradycj ę  i jakoś nie potrafi ą jej   odnaleźć? 
Trzeba  się odwoływać  do  całej  lokalnej historii,  do  czasów  naj
dawniejszych, do  Długosza  do uprzemysłowienia  w XVII I w, co 
było  sporym  wyprzedzeniem  w  stosunku  do  galicyjskiego  prze
mysłu.  To cenne  tradycje  formujące to  środowisko.  Od  wieków 
trwa  tu  współżycie  różnych  kultur,  różnych  wyznań,  a  tego  po 
dziś  dzień  są  wyraźne  ślady.  Idąc  ul.  Ogrodową  zatrzymuję  się 
w miejscu gdzie  stała  synagoga.  Do Ustronia  przyjeżdżali  ludzie 
z Górnego  Śląska, z Zagłębia, przyjeżdżało sporo Żydów.  Witało 
się wszystkich,  gościło.  Było  to bardzo otwarte  środowisko  przy 
równoczesnym  trzymaniu  się własnej drogi, własnego  Kościoła. 
Wszystko  to  bardzo  piękne  i  naprawdę  jest  do  czego  wracać. 
Więcej.  Powiem,  że  to jest  model  tej polskości,  którą  chcieliby
śmy  mieć dzisiaj. 
Ludzi e szukają  swych  korzeni. Tymczasem  pradziadek  był w 
wojsku  austriackim,  ojciec  w  polskim,  wujek  w  niemieckim, 
stryjek  wrócił  z  Armi ą  Czerwoną,  a  na  dodatek  po  wojnie 
ktoś  z  rodziny,  i  to  nie  ten  stryjek  od  Armi i  Czerwonej,  był 
sekretarzem  partii .  Do czego się odwoływać?  Czasem  prowa
dzi  to nawet  do  tego, że przemilcza  się  istotne  fakty z  histori i 
własnej   rodziny. 
Niesłusznie.  Im  głębiej  i  szerzej  szukamy  korzeni,  tym  kultura 
bogatsza,  im  bardziej  złożona,  tym  ciekawsza,  bliższa  Europy. 
Jeżeli  weźmiemy  przykład  protestantyzmu,  musimy  mieć  świa
domość  czym  był on w naszej historii,  jakich  wielkich  ludzi  nam 
dał  w  literaturze,  sztuce,  gospodarce.  Przecież  to  jest  tradycja 
ogólnonarodowa  i nie  wyobrażam  sobie  historii  Polski  bez  roz
działów zapisanych przez reformację i tego wszystkiego co z niej 
wynikało. Podobnie nie wyobrażam sobie historii Polski bez wątku 
żydowskiego, czy niemieckiego. Te związki były bliskie,  rodziny 
niemieckie  się polszczyły,  ale pamiętały  o swym  rodowodzie. 
Przez  50  lat  mówiono  nam,  że  po  1945  r. jesteśmy  nareszcie 
państwem  jednonarodowym,  że  mamy  jedną  historię,  oczy
wiście  jedyną  słuszną,  tak  jakby  wszyscy  Polacy  mieli  takie 
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same  doświadczenia  i  wszyscy  do  Polski  Ludowej   zmierzali 
tą  samą  drogą.  Wszelkie  odrębności  traktowano  jak  dewia
cje,  rzeczy  wstydliwe.  Dziś  wielu  ludziom  w  ten  sposób  wy
kształconym trudn o odwoływać się do skomplikowanej   histori i 
rodzinnej.  Co  gorsza  stereotypy  minionego  ustroju  przeka
zują  dzieciom. 
Al e  to  straszne  zubożenie.  To jest  po prostu  amputacja,  odcięcie 
niezwykle  ważnych  części  naszych  korzeni.  Mówi  pan,  że  tak 
uczono,  że  takie były  czasy.  Teraz  to  trzeba  odrobić,  a będzie  to 
niezwykle trudne, bo sytuacja naszego szkolnictwa nie jest  weso
ła.  Kadra  nauczająca nie zawsze jest  na odpowiednim  poziomie. 
Konieczna jest  jednak  przebudowa  świadomości,  należy  wrócić 
do pełnego obrazu tego czym Polska była, a w konsekwencji  czym 
może  być  w  Europie.  Nie chodzi  tylko o nasze  korzenie,  ale  też 
o naszą przyszłość, byśmy nie byli gettem  wśród  innych  gett,  ale 
społeczeństwem  otwartym  i  zróżnicowanym. 
Pani profesorze, chciałbym  teraz zapytać o  sztukę  i młodzież. 
Nie wszyscy  ludzie w  wieku  1617  lat  chcą  wyłącznie  myśleć 
0 zarabianiu  w przyszłości  pieniędzy. Chcieliby  czegoś  więcej 
1 póki  czas  poznać  sztukę,  w  tym  malarstwo  współczesne. 
Trudn o  im jednak  poruszać  się  na  tym  obszarze.  Co  Pan  by 
im poradził? Jak w to wejść? Często nie ma  im kto  przekazać 
niezbędnej   wiedzy. 
Jak nie ma kto, to co ja mam na to poradzić? Są różne  inicjatywy, 
funkcjonuje stowarzyszenie  zajmujące się  młodzieżą  wybitnie 
uzdolnioną.  Organizują  spotkania,  obozy,  plenery.  Młodzież  się 
do  nich  dostaje  i czegoś  się  uczy.  Właśnie  tu,  w  Ustroniu  odbę
dzie w  lecie plener  młodzieży  szczególnie  uzdolnionej  plastycz
nie.  Jakoś  do  tej młodzieży  uzdolnionej  trzeba  dotrzeć.  Nie  jest 
to  proste.  To  rola  nauczyciela,  ale jak  go  nie  ma,  to  kto  to  ma 
pokazać? 
Można  przeczytać  książkę. 
Nie.  Książkę  ktoś  musi  dać  do  ręki  i  to  ktoś  kogo  się  zna  i  do 
kogo ma się zaufanie. Bez przewodnictwa  wiele nie da się  zrobić 
i tu waga kadry nauczycielskiej, bibliotekarskiej,  kulturalnooświa
towej. 
Malarstw o  współczesne  nie  tylk o  dla  młodzieży  jest  niezro
zumiałe? 
Malarstwo  jest  sztuką  trudną.  Nie  każdy  musi  chodzić  na  kon
certy  symfoniczne,  jeżeli  bardziej  mu  odpowiada  muzyka  roz
rywkowa.  Muzyka  rozrywkowa  jest  dla  każdego,  a  koncerty  dla 
ludzi  obdarzonych  przez  Pana  Boga  słuchem  i  lubiących  taką 
muzykę.  Podobnie jest  z  malarstwem. 
Dawniej   inaczej   traktowano  ludzi  aspirujących  do  tworze
nia. Dziś artystą jest  każdy, nawet  facet od  tandetnych  seriali 
telewizyjnych.  Zresztą  sam  się ze swadą  wypowiada  o  sztuce. 
A  ile  wieków  trzeba  było  żeby  nagle  zaczęło  się  okazywać,  że 
Rembrandt  to  największy  malarz?  Za  życia  go  za  takiego  nie 
uważano. Podobnie Goya. Takie przykłady można mnożyć. Bądź
my  spokojni.  Wtedy  też  były  inne  kryteria  wartości  niż  po  200 
czy 500  latach. Malarstwo czekało na swój czas, żeby się w  pełni 
ujawnić. Dziś każdy z pretensjami do wykształcenia,  obycia  wie, 
kto  to  byli  impresjoniści.  A  jakie  walki  o  nich  trzeba  było  sta
czać.  Ilu  lat  trzeba  było  żeby  oczy  ludzkie  się przyzwyczaiły  do 
nowego  układu  plam,  kolorów. 
Impresjoniści  dość  szybko  weszli  do  kanonu  kultury . 
Szybciej niż Rembrandt,  ale  też był to dystans paru  dziesięciole
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ci. Oczywiście  nie  twierdzę,  że wszyscy  nasi  współcześni  mala
rze za ileś tam  lat będą chodzili w takiej sławie  i glorii. Być może 
pojawią  się  nazwiska,  na  które  myśmy  nie  zwrócili  uwagi.  Na 
tym  polega  ta cała  gra. 
Nie wiem czy  Pan profesor  się zgodzi, ale uważam, że dla  ma
larzy  najlepszy  okres  to  lata  193070.  Wielu  za  życia  zazna
wało  niewiarygodnej   sławy,  a  co  najważniejsze  liczono  się 
z  tym  co  mówią,  co  robią,  jaki e  mają  poglądy.  Picasso  był 
człowiekiem,  o  który m  pisały  wszystkie  gazety,  a publik a  za
chwycała  się w  równym  stopniu  jego  dziełami  co  życiem. 
To jednak  szczególny  przypadek  Picasssa. 
A  Salvador   Dali? 
Zyskał  sobie popularność  masową, aleja go nie uważam jak  nie
którzy za największego surrealistę, za największego malarza ubie
głego  wieku.  Byli  ciekawsi,  mniej  znani,  ale  mający do  powie
dzenia  rzeczy  znacznie  głębsze.  Dali  był  gwiazdorem  z całą  ob
stawą  reklamy  i wszystkiego  co  się wokół  niego  działo.  Wykre
ował  swoją postać  i umiał  się doskonale  sprzedać.  Jeżeli  zapyta
my  o  rolę  surrealizmu  i miejsce w  historii  sztuki,  to  Dali  nie  bę
dzie  tam  najważniejszy. Są gwiazdorzy  XX  w, ale wiek  XIX  też 
miał  swych  gwiazdorów,  o których  dziś  nikt  nie pamięta.  Przed
stawiciele  akademickiego  malarstwa  też  byli  czczeni  prawie  jak 
bogowie.  Dziś ich nazwiska, poza historykami sztuki, nikomu nic 
nie mówią.  Czas wszystko najlepiej weryfikuje i stale przemiesz
cza  wartościowanie. 
Malarstwo,  a  raczej   sztuki  plastyczne,  nie  potrafi ą  wyzwolić 
się z wiecznej   awangardy,  wiecznego  eksperymentowania,  co 
najczęściej   kończy  się  jedynie  skandalizowaniem.  Literatu 
ra,  po  okresie  eksperymentów,  najróżniejszych  izmów,  wró
ciła  w  swój   dawny  nurt .  Jakieś  szalone  eksperymenty  nie  są 
traktowan e  poważnie 
Nie  wiem  czy  literatura  jest  aż  tak  zrozumiała.  Przecież  więk
szość ludzi to wtórni analfabeci. Któż dziś czyta? Wystarcza okien
ko  telewizyjne.  Czy  jednak  w  literaturze  mamy  nowe,  wielkie 
nazwiska,  autorytety  takie jak  jeszcze  niedawno.  Nie  wiem.  Nie 
śledzę  tego  na  bieżąco 
Al e  o naszym  krajani e  Jerzym  Pilchu  na  pewno  słyszał. 
Znam  go  i cenię.  Bardzo  dobrze  się  go  czyta,  bardzo  dobrze  się 
z nim  rozmawia,  bardzo  dobrze  się go słucha. To duża  klasa  i na 
pewno jest  popularnym  pisarzem,  tym  który  trafia do  czytelnika. 
Literatur a  powstająca  współcześnie  jest  kupowana  i  czyta
na,  może  nie  przez  analfabetów,  ale zawsze.  Środowisko  ma
larski e  nie  ma  znanych  nazwisk  twórców  średniego  pokole
nia. 
Wiem jednak, że chyba cała piątka moich  uczniów prowadzi  wła
sne  prywatne  galerie  w  Krakowie  i co  najdziwniejsze oni  z  tego 
żyją. Znaczy  to,  że  potrafią  dotrzeć  do  publiczności  i że  ktoś  te 
obrazy  kupuje, komuś  są  potrzebne.  Jeżeli  sztuka jest  na  rynku, 
to znaczy, że jest  komuś potrzebna, a jeżeli jest komuś  potrzebna, 
to znaczy, że ktoś ją  rozumie. Nie znaczy  to, że wszyscy muszą ją 
rozumieć. 
Byłoby  dobrze,  gdyby  rozumiało  więcej   niż  tylk o  klienci  ga
lerii ,  kolekcjonerzy. 
Od  tego  są  galerie,  muzea.  Cóż jednak,  kiedy  tak  jak  w  innych 
instytucjach  życia  kulturalnego  sytuacja  wygląda  dramatycznie. 
Muzeów  nie  stać  na  zakupy,  rozbudowę,  nawet  na  najpotrzeb
niejsze remonty, a są to miejsca gdzie szersza publiczność, zwłasz
cza  zaś  młodzież  miałaby  dostęp  do  nowoczesnej  sztuki,  facho
wą  poradę,  komentarz,  oprowadzanie.  Te  miejsca  ze  względów 
ekonomicznych  coraz bardziej się zamykają. To katastrofa. Mówi 
się, że  muzea  powinny  na  siebie  zarabiać.  Ale  to nie jest  ich  za
danie. Oni  mają gromadzić,  chronić, opracowywać  i udostępniać 
artystyczny  dorobek  kolejnych  pokoleń,  dawnych  i  obecnych, 
dorobek  bezcenny,  który,  jeśli  go  zaprzepaścimy,  to  cóż  po  nas 
zostanie. 
Dziękuję za  rozmowę.  Rozmawiał:  Wojsław  Suchta 
Prof.  Mieczysław  Porębski  urodził  się  w  1921  r.. Historyk  i  kry
tuk  sztuki,  członek  Polskiej  Akademii  Umiejętności.  W  latach 
19501969  wykładowca  Akademii  Ssztuk  Pięknych  w  Warszawie, 
następnie  pracował  na  Uniwersytecie  Jagiellońskim.  W  1971  r. 
zostaje  dyrektorem  Instytutu  Histrorii   Sztuki,  od  1974  kurator 
Muzeum  Narodowego  w  Kraikowie.  Napisał  m.in.:  Malowane 
dzieje  (1962),  Granica  współczesności  (1965),  Pożegnanie  z  kry
tyką  (1966),  Kubizm  (1968),  Ikonosfera  (1972),  Sztuka  a  infor
macja  (1986). 
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Rozmowa  z Jerzym  Pilchem,  pisarzem,  laureatem 
Nagrody  Nike  2001,  felietonistą  tygodnika  „Polityka" 

Czy  przetrwały  jakieś  Pana  przyjaźnie,  kontakty  z  szkolnymi 
kolegami,  koleżankami,  nauczycielami  z Wisły,  Ustronia? 
Byłem  w  kontakcie  z moją  nauczycielką  ze  szkoły  podstawowej, 
panią Wandą  Mazurową, ale ona już nie żyje. Odwiedzałem ją jak 
bywałem  w  Wiśle,  miałem  kontakt  z  nią  telefoniczny,  posyłałem 
jej  „Tygodnik  Powszechny".  Reszta  to są kontakty  śladowe. 
Mieszkając w Wiśle bywał Pan pewnie często w Ustroniu. Jak  Pan 
zapamiętał  to  miasteczko? 
Ustroń  to były dla mnie Goje, dom  rodzinny  Wantułów, z którymi 
bardzo  zaprzyjaźnieni  byli  zwłaszcza  moi  dziadkowie,  ale 
w wielkiej też przyjaźni z Wantułami  byli  rodzice. Te wyjazdy na 
Goje, do  Ustronia,  kiedy jechało  się autobusem,  wysiadało  się na 
rynku  w  Ustroniu,  a potem  piechotą  przez  kompletnie  wtedy  nie
zabudowane  pola  szło  się kawał  czasu,  to były  wycieczki.  Z  per
spektywy  kilkuletniego  chłopca  to były  olbrzymie  obszary  zanim 
się doszło przez pola na  te Goje  i tam się wyłaniała  chałupa  Wan
tułów. Jak  się dochodziło,  był  dom  pełen  książek, stara  Wantuło
wa,  czyli  matka  biskupa  Wantuły,  którą  doskonale  pamiętam,  za
pach biblioteki,  zapach jabłek.  Stary  Wantuła  był przecież  sadow
nikiem,  a potem  Staś, jego  drugi  syn,  kontynuował  to,  był  rolni
kiem,  sadownikiem.  Ja  właściwie  nie  bywałem  w  Ustroniu  w  in
nym miejscu, nie przypominam sobie, żebym robił cokolwiek  poza 
tym,  żeby jechać  do  Wantułów  w  najgłębszym  dzieciństwie.  Po
tem  niestety  na pogrzebie  starej Wantułowej... 
Kiedyś  napisał  Pan,  że  widząc  Czantorię  czuje  się  już  jak  w 
domu... 
Dawniej  podstawowym  moim  środkiem  lokomocji  był  autobus. 
Było takie słynne połączenie z Krakowa przez Kalwarię,  Wadowi
ce, Andrychów, Kęty, Bielsko, Skoczów, Ustroń do Wisły. Od Biel
ska już  były  góry.  Odczuwało  się  te  emocje  powrotu  do  swoich 
stron. To jest banalne  i sentymentalne,  ale  własne. 
Czy  zna  Pan  może  klub  piłkarsk i  „Kuźni a  Ustroń" ?  Obecnie 
trenerem  bramkarzy  został  Jan  Gomola,  którego  wspomina 
Pan w jednym ze swoich  lutowych felietonów. Natomiast z mło
dzieżą  będzie  pracował  Antoni  Piechniczek.  Co  Pan  jako  wi
ślanin  sądzi  o  tym,  gdy  KS  Wisła  gra  w  Aklasie,  natomiast 
Kuźnia  dobija  się do  IV  ligi? 
Zawsze tak było. Zawsze ta Kuźnia Ustroń była wkurzająco lepsza 
od Wisły. Nawet jak  razem  te dwa zespoły grały w jednej A klasie, 
to  na  ogół  Kuźnia  była  bardzo  groźnym  przeciwnikiem. 
Z  Kaczycami  szło wygrać,  z Nierodzime  też  isto szło wygrać,  ale 
jak przyjeżdżały  takie drużyny jak  Kuźnia  Ustroń  czy  Cukrownik 
Chybie,  zawsze  kosiły.  Generalnie,  jeśli  się  nie  mylę,  bo  aż  tak 
dokładnie  tego  nie  śledzę,  A  klasa  to  szczyt  możliwości  Wisły. 
Bardzo życzę dobrze  Kuźni  Ustroń  i oby  się  powiodło. 
Małysz  i  Tajner   ukończyli  ZST  w  Ustroniu.  Wielu  chłopców 
z  Wisły  wybierało  naukę  w  tej   szkole,  by  później   pracować 
w Kuźni  Ustroń. Czym  kiedyś dla wiślan  była  praca  w  Kuźni , 
koniecznością  czy  awansem? 
Nigdy się nad tym nie zastanawiałem, ale trudno to traktować jako 
awans.  Awansem  było  gazdowanie  na  swoim.  W  ogóle  pójść  do 
roboty, to było niedobre, jeździć do roboty do światu to była raczej 
konieczność.  Być wielkim  gazdą   to był  prestiż. 
Spotkałam się z zarzutem, że wiślanie w Pana książkach są zbyt 
wyidealizowani,  że  nie  docenia  Pan  wiślan  z wyboru  czyli  nie 
stela,  którzy są  tam  od  lat obecni  i chyba  sporo  zrobili.. . 
Bardzo się cieszę z takiej oceny, ponieważ  wszystkie  strofy, które 
poświęciłem  Wiśle  były  strofami  najgłębiej  lirycznymi  i  pewnie 
idealizującymi.  Wątpię,  żeby  to  zostało  przez  wszystkich,  nawet 
rdzennych wiślan zrozumiane należycie. Raczej dochodziły do mnie 
odgłosy, typu „że sie zaś naśmiewo z wiślan". Natomiast ja  ich nie 
mogę doceniać  albo nie doceniać, bo ja  ich nie znam.  Moja  Wisła 
to jest  Wisła  przełomu  lat  pięćdziesiątych  i sześćdziesiątych,  Wi
sła  mojego  dzieciństwa,  kiedy  tam  mieszkałem  w  domu  moich 
dziadków, chodziłem do szkoły  itd.,  itd. Mam pamięć bardziej ob
razową  o  Wiśle  niż  pamięć  historyczną  i  nie  oddam  tego  nigdy 
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z  racji  mojego  temperamentu  literackiego.  Wantuła  też  nie  był 
z Wisły, a był ważną  dla mnie postacią, czemu  dałem  świadectwo 
na piśmie   oczywiście  fragmentarycznie  i wybiórczo.  Ale  też nie 
przesadzajmy znowu z tym moim dorobkiem na temat tamtych stron, 
bo  nie  wiem  czy  by  się  w  sumie  uzbierało  kilkadziesiąt  stron 
0  Wiśle jako  takiej.  Ja  nie  czuję,  żebym  miał  w  swoim  dorobku 
wiślańską książkę. Mam w swoim dorobku książki, które fragmen
tarycznie  są moim  stronom  poświęcone,  najbardziej może  bezpo
średnio „Leworęczność" czyli najbardziej taki mój autobiograficzny, 
aczkolwiek  też na to trzeba uważać, utwór. Natomiast  kronikarzem 
tamtej ziemi w sensie oddania jej obiektywnej sprawiedliwości  „nie 
poradzę  być". 
W  latach  60.  wiele  prominentnych  stanowisk  w  Wiśle  zajmo
wali  ludzie przyjezdni. Czy  Pana zdaniem  udało  im się wtopić 
w  społeczność  wiślańską? 
Myślę, że tak, bo dzisiaj na przykład  burmistrz  Wisły  Gołkowski, 
który potem był burmistrzem  Ustronia  i mieszka  tam  i też zajmuje 
się  literaturą  przecież, jest  bardzo  chyba  ciepło  w  Wiśle  wspomi
nany. To człowiek  światły, otwarty, w przyjaźni z moimi  rodzica
mi, był więc akceptowany  i pewnie  inni  też.  Były  postacie  legen
darne, które w ogóle nie były z Wisły, jak na przykład  słynny  dok
tor Grenda, który był po prostu w Wiśle postacią  kultową. Tak jak 
wszędzie, a tam szczególnie, jak  był  fachowiec, to był  ceniony. 
Powołuje się Pan na twórczość Jerofiejewa, ale chętnie też przy
znaje się do swojego ewangelickiego  rodowodu. Jednak w Pana 
twórczości  prędzej   można  doszukać  się ech  „Moskw y  Pietusz
ki "  niż śladów  luterańskiej  prostoty. Co mógłby  Pan  odpowie
dzieć  tym  mieszkańcom  Śląska  Cieszyńskiego,  którzy  mają 
Panu  za złe  porzucenie  ewangelickiego  etosu? 
Jakkolwiek  to zabrzmi,  trudno jest porzucać coś, czego dawno nie 
ma.  Ewangelicki  etos jest  kategorią  historyczną.  I owszem,  były 
czasy,  kiedy  się  mówiło  „twardy  Luter  spod  Cieszyna" 
w  tym  znaczeniu  ja  swoją  pracą  i  swoim  dorobkiem  literackim 
a  i powiem  pyszałkowato   osiągnięciami   jestem  kontynuatorem 
tego etosu, właśnie ja, Jerzy  Pilch z Wisły, ja  ten etos swoją osobą 
1 swoją  pracą  potwierdzam  i  potwierdziłem,  ale  jestem  jednym 
z nielicznych,  którzy  to potwierdzają. Więc  nie można  mówić,  że 
ja  coś porzuciłem; jestem  żywym  przykładem  tego, że on  istnieje, 
choć  raczej  wyraziście  w  moim  jednostkowym  wcieleniu.  To  po 
pierwsze. Po drugie, jednym z najważniejszych dla mnie,  istotniej
szy  o wiele jako  pisarz  niż Jerofiejew, jest  Tomasz  Mann,  bo  nie 
wszystko  się  eksponuje w jednakim  stopniu, ja  nie  eksponuję  na 
przykład  moich  lektur  poetyckich  itd. Jerofiejewa  wyeksponowa
łem, bo w „Mocnym  aniele" jest pewna polemika z Jerofiejewem, 
który jest autorem  światowej klasyki  pijackiej, a ja  mam  w swoim 
dorobku  też traktat  o piciu  wódki, jakim jest  „Mocny  anioł",  więc 
ten Jerofiejew, oczywiście  ważny dla mnie pisarz, ale nie najważ
niejszy.  W  tym  momencie,  kiedy  byl  sezon  tematu  alkoholowego 
w mojej twórczości, w życiu, był mi potrzebny. Natomiast Tomasz 
Mann  to pisarz,  który  miał  za  sobą  naukę  konfinnacyjną, pocho
dził z ewangelickiej  rodziny  itd. Równocześnie jest  to autor, który 
jest jak  najdalszy od  tak zwanej prostoty  ewangelickiej. Jest  pisa
rzem  niezmiernie  trudnym,  wyrafinowanym  stylistycznie.  Po  la
tach  można  powiedzieć,  że czasem  przerafinowanym, pewne  rze
czy się zestarzały niestety, ale noblista, pisarz, który nigdy nie prze
stanie  istnieć w  literaturze światowej, póki  literatura będzie  istnieć. 
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Czy  i na  ile zajmuje  Pana  polityk a jako  taka? 
Generalnie nie mam temperamentu politycznego, to znaczy nie czuję 
potrzeby  na  przykład  określenia  swojego  poglądu  politycznego 
w sensie konkretnym  i wyrazistym, poza tym, że zawsze  głosowa
łem  na  nieboszczkę  Unię  Wolności.  Od  pewnego  czasu  w  zdecy
dowany  sposób  właściwie  nie  piszę  o  polityce.  Robiłem  to  nato
miast w „Tygodniku Powszechnym", gdzieś tak do 1992,1993 roku. 
Pisywałem  teksty,  które  można  nazwać  politycznymi  przy  takim 
zastrzeżeniu,  że  ktoś  rozumie  politykę  tak  jak  ja. Ja ją  rozumiem 
bardzo prosto, albo bardzo klasycznie, po platońsku,  tzn. dla  mnie 
polityka jest po prostu walką  lub grą o władzę. Patrząc na politykę 
z  takiego punktu  widzenia,  zauważa  się  łatwo jej  pewną  przydat
ność  literacką  i ja  zawsze jak  pisałem  moje  felietony  polityczne 
w „Tygodniku Powszechnym" rozpatrywałem  tę literacką przydat
ność polityki. To był ciekawy czas, bo było  to krótko po  odzyska
niu  niepodległości  i  pewne  mechanizmy  były  zupełnie  nowe,  a 
w każdym razie przez moje pokolenie pierwszy raz zaznawane na
ocznie.  I to było ciekawe, ale nie trwało długo, trwało kilka  lat, do 
momentu  kiedy zauważyłem  to, co jest bardzo  łatwe do  zauważe
nia, mianowicie,  że  ta gra jest powtarzalna;  zmieniają się  oczywi
ście osobowości,  nazwiska,  nazwy  partii  itd., ale jest  ruch  waha
dła, raz przychodzi  lewica, raz prawica; obojętnie czy to jest  praw
dziwa prawica, mnie to w ogóle nie interesuje, przestało mnie to po 
prostu  podniecać  i przestało  mnie  inspirować,  co  nie  znaczy,  że 
jest  to  werdykt  definitywny.  Nie  piszę  teraz  o  polityce,  z  czego 
wynika, że mnie to nie ciekawi.  Wolę piłkę  nożną... 
Czy  często  zastanawia  się  Pan  kto  czyta  Pana  książki,  felieto
ny? Czy  wśród  Pana  czytelników  są  mieszkańcy  małych  mia
steczek  takich jak  Wisła,  Ustroń? 
Nigdy  specjalnie  nie  rozważałem  kim  jest  mój  czytelnik,  ani  nie 
rozważałem  tego dla  kogo piszę.  Pisałem  z wewnętrznej  potrzeby 
i jakoś  zakładałem  istnienie  kogoś,  kogo  to  zainteresuje.  To  się 
zmieniło od czasu  kiedy zaznałem  czegoś na kształt  popularności, 
albo  mówiąc  krótko   popularności  rzeczywistej,  no  i  oczywiście 
odpowiedź  jest  twierdząca,  co  wiem,  bo  otrzymuję  listy  i  więk
szość  listów  przychodzących  do  mnie  i większość  ludzi  szukają
cych  ze  mną  jakiegoś  kontaktu,  czy  też  przesyłających  mi  prze
ważnie życzliwe  słowa,  to są raczej miejscowości  małe.  Więc  ist
nienie  tego czytelnika  mam  potwierdzone  niejako na  piśmie. 
A jak  smakuje  prawdziwa  popularność? 
Zgrzeszyłbym  ciężko, jak bym powiedział, że jest  to złe. Po to się 
to robi. Zeszłoroczny  laureat Nagrody Nobla Naipaul, zapytany po 
co  się  wziął  za  literaturę,  odpowiedział  z prostotą:  „Bo  chciałem 
być sławny." W tym zawodzie  i w tych czasach jest  to bardzo bra
wurowa odpowiedź,  bo prawdziwa  sława jest  rzeczą  ludzi  telewi
zji, sportu, papieża... Prawdziwa sława w literaturze to dzisiaj rzad
kość i jest ona niewspółmierna do prawdziwej popularności w tych 
dziedzinach,  które mają skalę  takiej przenikliwości  globalnej.  Po
trzeba jeśli  nie  rozgłosu  to  przynajmniej akceptacji  (a  akceptacja 
oznacza  kupowanie  książek  i  czytanie  ich,  nawet  czytanie  pole
miczne), jest wpisana w literaturę i to, co ja wielokrotnie  mówiłem, 
aspirowanie do bycia pisarzem,  tzn. taka wczesna  faza  wchodze
nie w  literaturę, podejmowanie decyzji, że będę pisał, że będę pró
bował  to wydawać   jest  naznaczona  pychą, ponieważ  bez  pychy 
się nie obejdzie... Trzeba mieć przeświadczenie  takie, że to co na
piszę trzeba światu ogłosić. Tego się nie da bez pychy  zrobić 
i nawet ci pisarze, którzy z natury  rzeczy  tworzą do szuflady, albo 
którzy  z powodów  politycznych  byli  do  takiej strategii  zmuszani, 
wykonywali  pewne działania  heroiczne.  Potrzeba  twórczości  była 
mocniejsza  niż  potrzeba  akceptacji,  ale  to  nie  znaczy,  że  bez  po
trzeby akceptacji  literatura  może  istnieć. To dyscyplina,  która jest 
przeznaczona do publicznego użytku i ja oczywiście od takich myśli, 
a  i od takich nadziei, nie byłem wolny. To co się dzieje w tej chwili 
wokół moich  książek, czy wokół moich  tekstów jest  pewną  popu
larnością  w  klasie   jakby  to  powiedział  Lech  Wałęsa    w  klasie 
„literatura"  i to jest dobre. Z drugiej strony mam  tę pięćdziesiątkę, 
debiutowałem  późno, ale wcześniej się obracałem  w  kręgach  lite
rackich, bardzo powoli  i bezszelestnie wsuwałem  się w szeregi  lu
dzi piszących i to mi dało pewne zahartowanie  i pewną  odporność, 
taką, że mnie by się już nie chciało zajmować wyłącznie moją ka
rierą  literacką, mnie się już bardziej chce pisać, więc nagroda jaka
kolwiek,  na  przykład  Nike, jest  groźna  przez  to, że może  zaszko
dzić. Może wejść na warsztat przed jej otrzymaniem,  kiedy się pi
sze pod nagrodę,  albo po otrzymaniu  nagrody,  kiedy  się  człowiek 
słabszy zachłyśnie swoją sławą i zacznie zajmować wyłącznie spo
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tkaniami autorskimi, występami  w telewizji albo udzielaniem  wy
wiadów.  Mnie  to nie dotknęło  w  najmniejszym stopniu, jestem  w 
połowie  nowej  powieści,  pilnuję  tego  bardzo  starannie,  żeby  nie 
wypaść, broń  Boże, z rytmu  pracy. 
Przez wiele  lat mieszkał Pan w Krakowie. Teraz w  Warszawie. 
Ciągle  trzyma się Pan rzeki Wisły, ale tu, w Warszawie nie jest 
Pan „stela" . Jak odbiera Pan cieszyńskie dzielenie  ludzi na ste
la  i nie  stela? 
Jako  swoje.  Niewątpliwie  się  ożywiam,  jak  odnotowuję,  że  ktoś 
pochodzi  z  Księstwa  Cieszyńskiego.  Dla  mnie  Wisła  podstawo
wym jest  miejscem  i raczej uważam, że Kraków był po drodze do 
Warszawy bardziej przystankiem.  Co prawda przystankiem  ponad 
trzydziestoletnim, ale moim  miejscem jest, jak  się okazuje, stałym 
i nienaruszalnym w jakiejś mierze Wisła, co jest oczywiste  i co też 
wielokrotnie  mówiłem,  cytując rozmaitych  klasyków  na  przykład 
Marąueza, który powiedział  (rozmaici  ludzie  to mówili, on  to po
wiedział  arytmetycznie  dokładnie),  że wszystko co najważniejsze 
w jego życiu a i w życiu każdego człowieka piszącego, jest  pomię
dzy  pierwszym  a dziesiątym  rokiem  życia   no  i moje najgłębsze 
dzieciństwo, ściśle pierwszych dziesięć  lat życia, to była po prostu 
Wisła  i to mnie  naznaczyło  w  sposób  taki, że  mogę oczywiście  z 
tym polemizować, mogę to zamazywać, a to po prostu jest. Zwłasz
cza  w  pisaniu  się nie da  tego  ominąć.  Bo  to jest  czas  pierwszych 
inicjacji, pierwszych  zapamiętanych  kolorów,  ale  też  pierwszych 
zapamiętanych postaci. Zapamiętani przeze mnie niektórzy wiślań
scy mędrcy jakoś  weszli  mi w krew, prawdopodobnie  nawet  pod
świadomie.  Starzy gazdowie, którzy odwiedzali  moją babkę  i byli, 
jak  mi  się  dzisiaj wydaje,  mądrymi  ludźmi.  Pierwsze  krajobrazy, 
pierwszy  kościół,  pierwsze  lekcje  religii,  pierwsze  książki    to  są 
podstawowe rzeczy, a że to się dokonywało w bardzo szczególnym 
w moim  przypadku  miejscu, za to mogę  tylko Panu  Bogu  dzięko
wać, bo to przecież Jego zasługa, że ja  się w  Wiśle  urodziłem. 
Dzięki nagrodzie „Nike" , któr ą dostał Pan w zeszłym roku, moż
na  Pana  częściej  zobaczyć  w  telewizji. Czy  ten środek  przeka
zu jest  Panu  bliski? 
To  nie jest  środek  przekazu  mi  bliski,  ale  w  kontakcie  z  nim  nie 
odczuwam  mdłości ze strachu. Dokładniej  radzę sobie z tego ro
dzaju  występami.  Nie  najgorzej  się  w  tym  czuję;  nie  mdleję  na 
widok kamery. A nie ukrywam, że w to co się dzieje teraz w Polsce 
wciągnięta jest, nie tyle może literatura, co literacki przemysł. Trzeba 
sprzedać towar po prostu. I pewne mechanizmy promocyjne, które 
uruchamia  telewizja, są ważnymi mechanizmami  i ja je  odpowied
nio wykorzystuję. 
Zagrał  Pan  w  filmi e fabularnym  „Wtorek" ,  któr y  wszedł  nie
dawno  na  ekrany... 
Uległem  namowom,  takim  bardziej  towarzyskim,  reżysera,  Witka 
Adamka,  który  jest  moim  przyjacielem  i  który  mnie  podszedł. 
Mówił , że to będzie tak jak w telewizji, dwie godziny, coś zagram. 
Zapomniałem  o  relacjach  z  planu,  o  czekaniu,  o  tym  koszmarze, 
wydawało mi się, że mnie to nie dotyczy, przecież nie jestem  akto
rem.  I zaznałem  tego. Bardzo poważny  kryzys na początku, uzna
łem to za zupełny absurd. W końcu to nie jest ani moja sprawa, ani 
moje życie, ani twórczość. Ale nie szło uciec. W końcu nie było to 
pół roku zdjęć tylko dziesięć dni  i potem już stało się to interesują
ce,  ciekawe  doświadczenie. 
Czy  gdyby  jakaś  instytucja  kulturaln a  z  Ustronia  zaprosiła 
Pana,  przyjąłb y  Pan  zaproszenie? 
Oczywiście,  że tak, a w każdym  razie trudno byłoby mi  odmówić. 
W  Wiśle  były  napomknienia,  że  mnie  zaproszą,  ale  nie  ma  tych 
zaproszeń. Z całej Polski  mam  bez przerwy  zaproszenia,  raz  mia
łem  wieczór  w  Cieszynie.  Wieczór  w  Cieszynie  był  trudny  i  on 
wpłynął na to, że teraz bym się zastanawiał, czy jest mi to potrzeb
ne. Ja oczywiście  czuję, że mogę  nie sprostać pewnym  oczekiwa
niom,  horyzont  oczekiwań  miejscowych jest  nastawiony  wyłącz
nie na gloryfikację; przyjdzie ktoś i: etos ewangelicki, sami  święci, 
porządni  ludzie  itd.,  itd. Tymczasem  to jest obszar poddany  takim 
samym  regułom występku, grzechu  i nieprawości jak wszędzie,  to 
jest zawsze ciekawsze  literacko, a tam specjalnie ciekawe, wynika
jące z tego przemieszania  religijnego. Jakakolwiek  wypowiedź  na 
temat  Wisły,  gdziekolwiek  się  pokaże,  budzi  wyłącznie  niezado
wolenie.  Bo  to jest  przecież  zakątek  wybrany  przez  Pana  Boga, 
zamieszkany przez ludzi, którzy za życia osiągnęli doskonałość. A 
nikt przy  zdrowych  zmysłach  tego nie napisze. Ale  zaryzykował
bym   z  ciekawością. 

Dziękuję  Panu za rozmowę.  Rozmawiała:  Anna  Gadomska 



W
W  tym  roku  Klub  Sportowy 

Kuźnialnżbud  Ustroń  obcho
dzi  jubileusz  80lecia  istnie
nia.  Gdy  klub  powstawał  Wik
tor  Wantuła  miał  12  lat  i  jut 
wtedy  grał  w  piłkę  nożną. 
Mieszkał  w  Hermanicach 
w  Kolonii.  Przed  wojną  klub 
nosił  nazwę  Towarzystwo 
Sportowe  Ustronia.  W.  Wantu
ła  zgodził  się  podzielić  swymi 
wspomnieniami. 

Zaczęli  grać  w  1922  r.  Zro
bili  boisko  w  Hermanicach  na 
Kamieńcu  na  miejscu  obecnej 
oczyszczalni  ścieków  i rozwie
sili po Ustroniu afisze o meczu. 
Było  to  miejsce  kamieniste, 
nierówne,  które  wyrównali 
i  tam  grali.  Postawili  też  nor
malne bramki. Trochę było  tam 
trawy  i dwóch gospodarzy  mia
ło  pretensje,  bo  chcieli  tam 
paść krowę albo barany. Raz się 
nawet  zdarzyło,  że  gdy  piłka
rze  przyszli  na  mecz,  zastali 
ścięte  bramki.  Piłkarze  za  to 
mieli  pretensje, jak  im  tam  po 
deszczu  przejechali  przez  bo
isko  wozem.  My jako  chłopcy 
też już  coś wiedzieliśmy  o  pił
ce nożnej, a  to dzięki  jednemu 
starszemu  koledze,  który  miał 
dwóch  braci  w  Wiedniu,  a  fut
bol był  tam bardzo ceniony.  Ci 
bracia  z  Wiednia  przysyłali 
nam  od  czasu  do  czasu  jakąś 
starszą piłkę, a my graliśmy  nią 
do  kompletnego  zużycia.  Gdy 
brakowało  piłki ,  gral iśmy 
szmacianką.  Chodziliśmy  też 
popatrzeć na treningi  Towarzy
stwa.  Jak  brakowało  graczy  to 
wołali  nas:  „Chłopcy  chodźcie 
zagrać z nami".  I graliśmy.  My 
na bosaka, oni  w butach.  Prze
pisy  poznawaliśmy  od  star

szych.  Patrzyliśmy  jak  się  aut 
wyrzuca,  kiedy  wolno  kopnąć 
piłkę. 

Chodziłem  do szkoły na  ryn
ku.  Za  szkołą  był  placyk  i  tam 
graliśmy.  W  pierwszej  druży
nie Towarzystwa  grał  nasz  na
uczyciel  rysunków  Leon  Gran
zer.  Wtedy  gracze  pochodzili 
raczej  z  inteligencji  i  zamoż
nych rodzin.  Był Cholewa  pra
cujący  w  starostwie,  Grun
kraut, którego tata miał  rzeźnię, 
Sztwiertnia  nazywany  Palko, 
Chrystianus    portier  w  fabry
ce,  syn  gajowego  Hubert  Ma
chanek, Brzezina, Helwig,  Ko
zieł.  Robotników  w  tej  pierw
szej drużynie sobie nie przypo
minam.  Potem  przyszły  czasy 
kryzysu.  W  tych  ciężkich  cza
sach  biedy  byłem  uczniem  w 
fabryce.  Klub  ledwo  egzysto
wał.  W  Towarzystwie  grali: 
Adam  Wałach,  Paweł  Szcze
pański,  Balcarek,  Jan  Tomi
czek, studenci Rudolf i Andrzej 
Wantułowie,  Richard  Gorycz
ka,  Franciszek  Pochludka 
i  inni. 

Na  początku  lat  30.  boisko 
przeniesiono  na nowe  miejsce, 
na  teren  przy  obecnej  ul.  Sło
necznej  wydzierżawiony  od 
rodziny  Koziełów.  Zacząłem 
grać  w  TS  Ustronia  w  1931  r., 
potem  poszedłem  do  wojska. 
Do  drużyny  wróciłem  w  1933 
r.  i  grałem  do  1939  r.  Swoje 
drużyny  miały  tylko  Ustroń, 
Skoczów  i  Cieszyn.  Były  też 
drużyny  w  Bielsku.  Towarzy
stwo  Sportowe  Ustronia  nie 
było wtedy zrzeszone w  PZPN. 
Grało się mecze z różnymi  klu
bami  i drużynami,  z  tym  z  kim 
można  było  się  umówić.  Na 

Rok  1934. Mecz z drugą  drużyną  Ruchu  Chorzów. 

mecze  wyjazdowe  jeździliśmy 
wozami,  koleją.  Brało  się  wa
lizkę,  do  niej dres,  coś  do  zje
dzenia. Zdarzało  się, że  wypo
życzano  nam  auto  z  fabryki. 

Graliśmy bez trenera, jak  kto 
umiał.  Prezesem  był  Hubert 
Machanek,  chyba  pierwszy 
bramkarz  Towarzystwa.  Jego 
ojciec  był  gajowym  na  Za wó
dziu.  Gdy  lasy  należały  do  ar
cyksięcia,  sprowadzał  on gajo
wych  Austriaków.  Sam  H. Ma
chanek  prowadził  sklep  żela
zny.  W  czasie  kryzysu  H.  Ma
chanek  wspomagał  klub  finan
sowo  i tylko dzięki  niemu  uda
ło  się  przetrwać. 

W  1931  r.  boisko  zostaje 
przeniesione  na  pole  przy 
obecnej ul. Słonecznej.  Po  raz 
pierws7y grałem na tym  boisku, 
gdy  byłem  jeszcze  w  wojsku. 
Po wojsku wróciłem  do  druży
ny na stałe. Trenowaliśmy  dwa 
razy w tygodniu. Nie była to tak 
techniczna  gra  jak  obecnie 
  raczej  taki  swojski  futbol. 
W  tym  czasie grali: Jan  Mider, 
Robert  Nowak,  Karol  Tomi
czek,  Jan  Sznapka,  Eżyn  Dur
czok,  Franciszek  Kowalik,  Jó
zef  Szoblik,  Ludwik  Hajek, 

Po meczu  z Cieszynem  w  1935 r. Od  lewej stoją: NN, Jan  Mider,  Karol  Tomiczek,  Józef  Piszkiewicz, 
NN, Michał Biel, NN, Kuźnik, NN, NN, Wiktor Wantuła, NN, Franciszek  Kowalik. Pierwszy od  lewej 
leży  bramkarz  Ludwik  Hajek, pierwszy  z prawej klęczy  Richard  Goryczka. 

Emeryk  Madzia,  Alojzy  Ode
hnal  i ja. 

Najlepiej graliśmy  w  latach 
193435.  Miel iśmy  dwóch 
graczy  ze  Skoczowa.  Wtedy 
przegraliśmy  właściwie  tylko 
jeden  mecz  z  drugim  pułkiem 
z BielskaBiałej, a  wygraliśmy 
z  drugą  drużyną  Ruchu  Cho
rzów, wówczas mistrza  Polski. 
Grałem  na  lewej  obronie  lub 
na  lewym  skrzydle.  Jestem 
prawonożny, ale wygodniej mi 
było  kopać  lewą  nogą.  Tak  się 
przyzwyczaiłem.  Zdarzało  się, 
że  strzelałem  gole,  czasem 
głową.  Na  bramkach  nie  było 
siatek,  a po  piłkę gonili  młod
si  chłopcy. 

Boisko  utrzymywaliśmy  sa
mi.  Grabiło  się,  z  Kamieńca 
przywoziło  piasek  i  wszystko 
się  rychtowalo.  Nasze  boisko 
nie  było  takie  złe.  W  okolicy 
były  gorsze.  Bramki  zrobili
śmy  z  kupionych  na  tartaku 
kantówek. 

Mecze  sędziowali  starsi  pa
nowie,  którzy  się  na piłce  zna
li .  Początkowo  przyjeżdżali 
z  Cieszyna.  Już  wtedy  sędzia 
za darmo meczu nie prowadził. 
Piłkarze  nic  nie dostawali.  Pół 
cytryny  w  przerwie  i  to  było 
wszystko.  Bywało,  tak  raz  na 
rok,  że  jakiś  kibic  zaprosił  na 
piwo. 

Mieliśmy  białoczerwone 
stroje. Później zielone z białym 
kołnierzem.  Kupował  j e  klub. 
Buty  były  beznadziejne.  Dziś 
piłkarze  mają  lekkie  półbuty. 
Myśmy  grali  w  butach  cięż
kich, pełnych z nabijanymi skó
rzanymi  korkami. Twarde  były 
te buty, wysokie  i  sznurowane. 
Później trochę  lżejsze,  wygod
niejsze. 

W  1936  po  bardzo  dobrych 
wynikach  Towarzystwo  zosta
j e  zgłoszone  do  PZPN.  Pamię
tam  pierwszy  mecz  z  BKS 
Bielsko.  Większość  naszych 
piłkarzy  nie  mogło  grać  gdyż 
przyszli  do  nas  z  innych  klu
bów  i w  PZPN  tak  byli  zareje
strowani,  więc  do  Bielska  po
jechaliśmy, jak  to się mówi,  ta
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kie biedoki. Właściwie nie miał 
kto  grać.  Przyprowadzili  nam 
kilku, ale byli to tacy, co to tyl
ko się przebrali  i wyszli  na bo
isko. Przegraliśmy wtedy  12:0. 
Jak nas przygnietli  do  bramki, 
to  nie  szło  się  od  niej  odbić. 
Szczęście,  że  mieliśmy  ele
ganckiego  bramkarza,  zdaje 
się, że nazywał  się Bem.  Chy
toł jak pieron, ale to nie pomo
gło.  Płakać  się  chciało  jak  je
chaliśmy do domu z dwucyfro
wą  porażką.  Potem  gracze  so
bie wszystko pozałatwiali  i już 
graliśmy  normalnie. 

Nasi  przeciwnicy  wtedy  to 
BKS  Bielsko,  Biała  Lipnik, 
Cieszyn,  Skoczów,  były  też 
drużyny  wojskowe.  Wszystko 
szło jednak  dość słabo.  Termi
ny meczów  ustalał  zarząd  klu
bu. Graliśmy zawsze w niedzie
lę po południu. Sezon  meczów 
i treningów trwał od wiosny do 
jesieni. 

Mieliśmy legitymacje klubo
we,  choć  w  sumie  meczów  za 
dużo nie graliśmy. Najlepszym 
naszym  graczem  był  Michał 
Biel.  Sprowadził  się do  Ustro
nia  za  pracą.  Wcześniej  grał 
w  pierwszoligowym  Pogórzu 
Kraków.  Dobry  był  i  rąbał  po 
bramce. Dobry był też Kuźnik. 
Grało  się  dość  ostro.  Najgorsi 
byli  ci,  co  grali  słabo  i  kopali 
po  kostkach. 

Drużyny  juniorów  przed 
wojną  nie  było.  Na  mecze 
sprzedawano  bilety,  chyba  po 
złotówce.  Przychodzili  tutejsi 
kibice,  rodzice  graczy.  Potem 
boisko na Słonecznej ogrodzo
no  deskami,  było  trochę  wię
cej publiki. Dziewczyny wtedy 
piłką  się  nie  interesowały.  W 
swoich  stowarzyszeniach,  w 
sekcjach  kobiecych  uprawiały 
gimnastykę,  śpiewały. 

Tuż  przed  wojną  się  popra
wiło,  nawet  trochę  przyszło 
dobrobytu,  była  praca.  Wtedy 
to  też  powstały  inne  kluby 
w  Ustroniu,  m.in.  Robotnicze 
Stowarzyszenie  Kulturalno

Oświatowe  „Siła"  młodzieży 
socjalistycznej. Też grali w pił
kę, ale Towarzystwo  Sportowe 
Ustronia  było  lepsze  i  wygry
wało dwoma trzema bramkami. 
Najsłabszy był wtedy w Ustro
niu  „Sokół". 

Przyjeżdżała tu  też do  pracy 
młodzież ze Śląska z  Ochotni
czych  Drużyn  Robotniczych. 
Mieszkali  w obecnej  sali  gim
nastycznej przy ul Daszyńskie
go. Budowali drogi  itp. Z nimi 
też  się  grało,  ale  trudno  to  li
czyć  jako  poważne  mecze. 
Wszyscy  grali  na  tym  jednym 
boisku  przy  Słonecznej. 

Zawsze  jesienią  w  listopa
dzie przygotowano zabawę dla 
piłkarzy.  Takie  zakończenie 
sezonu  pamiętam  w  Źródełku 
Żelazistym,  najlepszej  w 
Ustroniu  restauracji. Płacił  za
rząd.  Było  to  nasze  wynagro
dzenie. 

Gdy  przyszli  w  1939  r. 
Niemcy  Machanek  dalej dzia
łał. To był porządny  chłop,  bo 
byli  tu  też Niemcy  dziady.  Po
tem  nawet  został  burmistrzem 
w Ustroniu. Prowadził klub, ale 
drużynę  dobrał  sobie z  żołnie
rzy Werhmachtu.  Myśmy  wte
dy  siedzieli  po cichu.  Do woj
ska nie poszedłem bo reklamo
wała nas fabryka, jako fachow
ców.  Pracowało  się  na  dwie 
zmiany  po  10 godzin.  W  cza
sie wojny ludzie się klubem nie 
interesowali.  Do  Machanka 
nikt  nie  miał  pretensji  mimo 
działań  w czasie  okupacji. 

Po  wojnie  już  nie  grałem. 
Jeżeli  zdarzało się, to w fabry
ce  między  wydziałami.  Towa
rzystwo  przejęła  fabryka  i za
czyna  się  klub  nazywać  Kuź
nia  Ustroń.  Wtedy  tylko  cho
dziłem  na  mecze.  Jeździliśmy 
też na  inne  spotkania.  Do  dziś 
też  pamiętam  mecz  z  Rusami 
na Stadionie Śląskim  gdy  Cie
ślik  strzelił  im  dwie  bramy. 
Obecnie oglądam piłkę, ale ra
czej w  wydaniu  mieędzynaro
dowym.  Notował:  (ws) 

10 marca w Jakuszycach odbył się 26. Bieg Piastów. W biegu na 25 
km zwyciężył Dusan Kozisek z Czech (czas 57 min. 53 sek.), ustro
niak  Adolf Garncarz był 85 (1.19,00). Na 50 km wygrał  Stanislav 
Rezac z Czech  (2.31,06), zawodnicy  z Ustronia zajęli miejsca: 63. 
Stanisław  Gorziołka  (2.58,38),  165.  A.  Garncarz  (3.26,13),  306. 
Tadeusz  Spilok  (4.26,13),  334. Korneliusz  Kapołka  (4.43,20). 

Y 
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ul.  Daszyńskiego  27,  tel.  8543320 
Czynny  od  poniedziałku  do  piątku 

od  10.00  do  17.00 
KOMPUTEROWE  BADANI E  WZROKU 

poniedziałki  i środy od  15.00 do  17.00 
Zapraszamy  do  zakładu  na  Zawodziu 

Ustroń,  ul.  Sanatoryjna  7,  tel.  8544766 

Z o/ęazji 
Śzuiąt Wieifąinocnycfi 

'Bant^Spófdziefczy zu Ustroniu 
sJ^acfa zuszystf^im 

swoim %iientom i Czfonfam 
najserdeczniejsze życzenia 

i  zaprasza  do  korzystania  ze  swoich  usług 
w  placówkach: 

 w  Ustroniu 

w  Wiśle 

pnpt 

I  sobota  miesiąca 

pnpt 
I  sobota  miesiąca 

 w  Istebnej   pnpt 

7.30 do  16.30 

7.30 do  11.30 

7.30 do  17.30 
7.30 do  11.30 

7.30 do  14.30 

7.30 do  14.30 
oraz  punktach  kasowych: 
 w  Koniakowie  i Jaworzynce  pnpt 
Również  zapraszamy  w okresie  przedświątecznym  do  korzys
tania  z  kredytów  gotówkowych  „sezonowych"  na  potrzeby 
bieżące 
 do  wysokości  2.500,00  zł,  bez  poręczeń, 
  okres  spłaty  do  12 miesięcy, 
  o  zmiennym  oprocentowaniu,  wynoszącym  obecnie  18%  w 
stosunku  rocznym. W. Wantuła.  Fot. W. Suchta 
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I 
Już po raz trzeci  ustroński  klub psich  zaprzęgów  zorganizował 

zawody  na  trasach  Kubalonki.  Zawody  odbyły  sie w  cyklu  Car
pathia  Cup,  a przygotowały  je  Dorota  Godycka  i Alicj a  Krzy 
woń.  Przez dwa  dni  16  i  17 marca  miłośnicy  sportów  zaprzęgo
wych ścigali się, choć poziom był dość zróżnicowany. Jako pierwsi 
wybiegli na trasę zawodnicy na nartach biegowych z jednym  psem. 
Nazywa  się  to  skijoring.  Bezapelacyjnie  wygrał  tu  Jan  Lacek 
z Jaworzynki,  do  tej pory  odnoszący  sukcesy  w biegach  narciar
skich.  W  swym  dorobku  posiada  7 medali  mistrzostw  Polski. 
 Jak  na panującą pogodę  to trasa  przygotowana  bardzo  dobrze  
mówił  po zawodach  J. Lacek.   Praktycznie z psami  startuję dru
gi  rok. Pierwszy  raz pobiegłem  z pieskiem  w  Mistrzostwach  Eu
ropy  i zająłem drugie miejsce. Wtedy był to pies pożyczony.  Dzi
siaj konkurenci  nie byli  zbyt  groźni.  Cały  cykl  zawodów  Carpa
thia  Cup wygrałem  bez  problemów. 

Wśród  kobiet  w  skijoringu  zwyciężyła  Jolanta  Kałat  z  Biel
skaBiałej,  choć  wcześniej  z  nartami  biegowymi  miała  niewiele 
wspólnego. 
  Kocham  psy  i sport   tłumaczy  powód  swego  startu.   Ten  pies, 
z którym dziś biegłam  pochodzi  z Ustronia od  Pawła  Krzywonia. 
Doskonale się z nim biega, choć to dopiero nasze drugie  zawody, 
w  tym  pierwsze na  nartach. 

A.  Georg,  na  niektórych  odcinkach  pokonywał  trasę  w  tempie, 
budzącym obawy dziennikarzy.  Fot W. Suchta 

Podobnie  jak  J.  Kałat  zaczynała  Jolanta  Sołek  z  Krakowa. 
W zawodach  psich  zaprzęgów  startuje praktycznie  od  powstania 
tej dyscypliny  w  Polsce  czyli  od  początku  lat 90. Na  Kubalonce 
zwyciężyła  w klasie  B2 z szóstką  psów. 
 Jeżeli  tylko ukończymy  zawody  cieszymy  się bardzo    twierdzi 
J. Sołek.  Cóż opowiadać o atmosferze tych zawodów. To widać, 
wszyscy  się  cieszą,  są  zadowoleni,  gratulują  sobie.  Któż  by  się 
nie cieszył ze zwycięstwa, ale najważniejsze jest spotkanie z tymi 
wspaniałymi  ludźmi.  Proszę mi wierzyć,  że gdy  tylko coś  niedo
brego dzieje się na trasie,  to nikt  nie walczy o wynik, ale wie,  że 
trzeba  przystanąć  i  pomóc. 

To co udało się zaobserwować  to niebywała  wprost  chęć  psów 
do  biegania.  Na  starcie  trudno  je  utrzymać,  a  potem  potrafią 
w  pełnym  biegu  przemierzyć  kilkukilometrową  trasę.  Ze  swymi 
zaprzęgami  doskonale  radził  sobie  Mateusz  Surówka  z  Krako
wa,  tegoroczny  mistrz  Europy,  właściciel  14  psów.  Zwyciężył 
w  klasach  Cl  i Bl .  Na  Kubalonce  startował  po  raz  trzeci 
  Kolejny  raz tu wygrałem  i odpowiadają mi  trasy  na których  się 
ścigamy  mówił na mecie M. Surówka.  Zdrowa  i mocna  konku
rencja.  Naprawdę  trzeba  się  przyłożyć  aby  wygrać.  W  klasie  Bl 
wygrałem z wicemistrzem Europy i to jest sukces. Polecam wszyst
kim  zawodnikom  starty  za  granicą,  gdzie  bardzo  dużo  można 
nauczyć się od zawodników startujących od  lat. Aby  wytrenować 
zaprzęg  potrzeba  kilkunastu  miesięcy  pracy,  a gdy  chodzi  o  mi
strzostwa  świata,  to pracuje się na sukces  nawet  kilka  lat. 

W  zawodach  wystartowali  reprezentanci  Czech,  Słowacji, 
Węgier  i Polski. W pozostałych  konkurencjach zwyciężyli:  klasa 
A   Miroslav  Pazur   ze  Słowacji,  klasa  B   Jir i  Krejc i  z  Czech, 
klasa C   Petr   Krupick a  z Czech,  klasa C2  M.  Pazur. 

Psy rwą się do startu.  Fot. W. Suchta 

  Szkoda  trochę, że nie było  śniegu  w  takiej  ilości, by  te  zawody 
były jeszcze  bardziej atrakcyjne  i widowiskowe    twierdzi  przy
glądający  się  zawodom  burmistrz  Ireneusz  Szarzeć.    Było  to 
też  duże  utrudnienie  dla  zawodników  i  organizatorów,  którzy 
w ostatniej chwili musieli  łopatami  wrzucać resztki śniegu na tra
sę,  by  zawody  do  końca  rozegrać.  Główna  organizatorka  wspo
minała  mi,  że  w  drugim  dniu  zawodów  trasa  topniała  w  oczach 
i wszystko  trzeba  było  maksymalnie  przyspieszać.  W  sumie  im
preza  udała  się, jest  to sport  bardzo  widowiskowy  przyciągający 
widzów  i media.  W  tym  roku  po  raz pierwszy  udało  się  zorgani
zować  na  stadionie  Kuźni  pokaz  psów  zaprzęgowych  dla  dzieci 
niepełnosprawnych.  Okazało  sie, że dzieci bardzo szybko  nawią
zują dobry kontakt z tymi spokojnymi psami.  Impreza warta  kon
tynuowania,  widowiskowa. 

I.  Szarzeć  dekorował  najlepszych  podczas  zakończenia  zawo
dów  w  hotelu  Daniel  na  Zawodziu.  Burmistrzowi  przyszło  też 
wręczyć  czerwoną  latarnię  ostatniemu  zawodnikowi  w  skijorin
gu, ustroniakowi  Andrzejowi  Georgowi.  Drugi  mieszkaniec  na
szego miasta Adolf Garncarz znalazł się tuż przed A. Georgiem. 
Być  może  nasi  zawodnicy  uzyskiwaliby  lepsze  rezultaty  gdyby
śmy  w  Ustroniu  mieli  trasę, na której można  by  trenować.  I Sza
rzeć  na  takie postawienie  sprawy  odpowiada: 
 Praktycznie jedyna  trasa w okolicy to właśnie Kubalonka.  Daw
niej założono, że  taka właśnie  trasa  tam  powstanie  i nie było  sta
rań  by  powstała  w  innym  miejscu.  Teraz  bardzo  trudno jest  coś 
wytyczyć.  Można  robić  to od  nowa  lub skorzystać  z już  istnieją
cych dróg. Mamy dobre doświadczenia w zakresie zawodów  bie
gowych  letnich, zimowe  również odbywały  sie na wałach  Wisły, 
wiec  podobną  trasę można  w  Ustroniu  zaproponować.  Wiem,  że 
Okręgowa  Dyrekcja Gospodarki  Wodnej przymierza  się do  prac 
związanych  z modernizacją  i naprawą  wałów  Wisły od  Harbuto
wic do Polany. Być może będzie to możliwość stworzenia  wałów 
jeszcze  ładniejszych  i bezpieczniejszych,  a wtedy  można  myśleć 
o  rozgrywaniu  różnych  zawodów  od Nicrodzimia  do  Polany. 

Wojsław  Suchta 

Mknący  zaprzęg.  Fot. W. Suchta 
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E I 
Dwa  medale  przywiozła  z  tegorocznych  Mistrzostw  Świata 

w  Skibobach  rówieśniczka  naszej  gazety  Natalia  Mirocha.  Mi 
strzostwa  odbyły  się w  marcu  w  austriackim  Fieberbrunn.  Wcze
śniej z powodu braku śniegu odwołano pierwszy termin mistrzostw 
w  Niemczech.  Później  nie  można  było  trenować,  gdyż  po  prostu 
nie było  śniegu.  Udział w  mistrzostwach  był wielką  niewiadomą. 
Wystartowały  reprezentacje  Austrii,  Czech,  Niemiec,  Szwecji, 
Holandii,  Wielkiej  Brytanii,  w  sumie  około  stu  zawodników 
i zawodniczek. Natalia startowała ostatni rok w grupie  młodziczek. 
 Na mistrzostwa jechaliśmy dziesięć godzin   wspomina  Natalia. 
 Po przyjeździe  rozpakowaliśmy się w pokojach  i pojechaliśmy 
na  trening.  Następnego  dnia  już  były  zawody.  Pierwszy  dzień 
startowało  się dobrze,  natomiast  drugiego zaczął  padać  deszcz. 
Było  to bardzo  ładne  miasteczko  i chciałabym  tam jeszcze  kie
dyś wrócić   wspaniałe  góry,  ładne  przytuln e  hotele.  Były  tam 
dwa stoki, przy czym jeździliśmy  na tym bardziej   stromym. 

W supergigancie wywalczyła  srebrny medal, w slalomie  gigan
cie  brązowy.  Niestety  w  slalomie  specjalnym  Natalia  wypadła 
z  trasy.  Start  był  sukcesem  polskiej  reprezentacji  składającej się 
z  zawodników  LKS  Brenna,  UKS  Skoczów,  TS  Wisła,  był  też 
jeden  zawodnik  z Zakopanego.  Polska  reprezentacja  wywalczyła 
13 złotych,  11 srebrnych  i 5 brązowych medali zajmując w klasy
fikacji drużynowej  drugie  miejsce z  reprezentacją  Austrii. 

  S IE
Już  drugi  sklep  sieci  Spar  otwarto  w  Ustroniu  przy  ul.  3  Maja 

naprzeciw  policji.  W  uroczystości  otwarcia  wzięli  udział:  prze
wodnicząca  Rady  Miasta  Emili a  Czembor,  zastępca  burmistrza 
Jolanta  KrajewskaGojny ,  członkowie  Zarządu  Miasta,  prezes 
Spar  Polska  Daniel  Kasper,  prezes  Rolniczej  Spółdzielni  Pro
dukcyjnej „Jelenica"  Andrzej   Gluza. 
  Ostatnio  otwarliśmy  przy  ul. 3  Maj a  budynek  administra
cyjny zarządu RSP „Jelenica"  oraz Min i Marke t SPAR  mówi 
prezes A. Gluza.   Jest  to drugi  w  Ustroniu  sklep w  sieci  Spar 
o  powierzchni  handlowej   110  m.  Wydaje  mi  się,  ze  będzie  to 
mały, przyjazny  sklep dla  mieszkańców  i turystów.  Zdecydo
waliśmy  się  na  sieć  Spar,  gdyż  płynie  z  tego  wiele  korzyści. 
Sklep prowadzimy jako  firma  wykupując jedynie nazwę i logo 
Spar.  Płacimy  za  to  i otrzymujemy  w  zamian  całą  logistykę, 
gazetki  reklamowe,  różne promocje, w naszym  imieniu  nego
cjowane  są  ceny  z  producentami,  szkolenie  personelu  co  jest 
chyba  odczuwalne  w  sklepach  Spar   w  Ustroniu. 

Poprosiłem  też o  rozmowę  prezesa  Spar  Polska  D.  Kaspera: 
Z jakiego  państwa  wywodzi  się  firma   Spar? 
Firma  Spar została  założona  w  Holandii  w  1932  r.. 
W  ilu  krajach  prowadzicie  sklepy? 
Spar jest jedną z największych sieci supermarketów,  w skład  któ
rej  wchodzi  na  dzień  dzisiejszy  16.800  sklepów  w  30  krajach 
świata  poczynając  od  Argentyny  poprzez  Południową  Afrykę, 
Ukrainę  i Moskwę,  na  Australii  kończąc.  Sklepy  Spar  obsługują 
około  8.000.000  klientów  dziennie.  W  Wielkiej  Brytanii  mamy 
3.000 sklepów o średniej powierzchni  130 nr.  W Niemczech  jest 
7.000 o  średniej  powierzchni  sprzedaży  410  m2. 
Czy  jesteście  obecni  w  Stanach  Zjednoczonych? 
W tej chwili  nie ma  sklepów  Spar w  Ameryce  Północnej, ale  po 
sukcesach,  które  notujemy w  Europie  i na  innych  kontynentach, 
w planach pojawiły się propozycje na ekspansję w tym  kierunku. 
A  któr y  rynek  jest  najtrudniejszy? 
Mówi  się  że  najtrudniejszy jest  rynek  angielski  ze  względu  na 
dużą  konkurencję. 
W  Polsce  niezbyt dobrze  się pisze o zachodnich  sieciach  han
dlowych  wchodzących  na  nasz  rynek.  Przecież  odbieracie 
klientów  naszym  rodzimym  sklepom. 
Sklepy  sieci  Spar działają na  zasadach  franchisingu co  oznacza, 
że  nie jesteśmy  właścicielami  sklepów,  a jedynie  użyczamy  im 
znaną  i poważaną  w  całym  świecie  markę.  Dzięki  temu  polscy 
handlowcy, którzy do tej pory sami musieli stawiać czoła  zachod
nim  sieciom  handlowym,  o których  pan wspomniał,  mogą  dzięki 

a

Natalia  i jej  trofea.  Fot. W. Suchta 

  W  przyszłym  sezonie  będę  startować  w  starszej   grupie  ju 
niorek  młodszych  i  będzie  ciężko.  Tam  już  wszyscy  dobrze 
jeżdżą   twierdzi  Natalia,  ale obiecuje jednocześnie,  że spróbuje 
powalczyć  ze  starszymi  koleżankami. 

Poza skibobami  Natalia jeździ  na nartach, na rolkach,  rowerze, 
gra  w  pingponga,  siatkówkę.  Chciałaby  spróbować  snowboar
du, niestety nie ma deski.  (ws) 

nam  korzystać  z  proponowanych  przez  nas jako  centralę  profi
tów.  Pomoc jaką oferujemy zaczyna się od pełnego projektu skle
pu,  wyposażenia  poprzez  negocjacje  cen  u  producentów,  sprze
daż  produktów  marki  własnej.  Służymy  informacjami  dotyczą
cymi  strategii  sprzedaży  i  marchandisingu,  organizujemy  akcje 
promocyjne  itd.  Wiedza,  którą  oferujemy  sprawdzona  została 
z powodzeniem  w  innych krajach. Tak więc sklepy  Spar opierają 
się jedynie na polskim kapitale i zarządzane są bezpośrednio przez 
polskich  handlowców,  a nasza  sieć  pozwala  zachować  w  Polsce 
średni  i mały  handel. 
Il e w  Polsce jest  sklepów  Spar? 
Jest  ich  obecnie  20.  Do  końca  roku  planujemy  otworzyć  kolej
nych  12. Głównie  na Górnym  Śląsku, w centrum  kraju  i na  Dol
nym  Śląsku. Sieć opiera  się o bardzo dobre działanie w  regionie, 
a dopiero potem rozpoczynamy ekspansję na inne tereny. Wszyst
ko odbywa  się  logicznie,  racjonalnie,  krok  po  kroku. 
A jaki e  szansę  mają  polskie  produkt y  w  waszych  sklepach? 
Duże. Generalnie nie prowadzimy polityki w oparciu o kryterium 
skąd  towar pochodzi. Jeżeli  produkt  ma atrakcyjną cenę, jest  do
brej jakości  to go sprzedajemy. Wszystko zależy od klienta. Trud
no  handlować  produktami,  które  trudno  sprzedać. 
Kt o decyduje o tym co leży na półkach w konkretnym  sklepie? 
Z  właścicielami  sklepów  prowadzimy  wspólną  politykę.  Każdy 
region jest  specyficzny. Czasami  my  sugerujemy co  sprzedawać, 
ale  na  przykład  kiełbasa  to  wyrób  regionalny  i my  nie  możemy 
narzucać jakiegoś gatunku. Opiera się więc wszystko na elastycz
nej  współpracy.  Staramy  się  nie  handlować  nie  sprawdzonymi 
produktami, 

A  gdy  jaki ś  sklep  sieci  Spar   będzie  chciał  zawrzeć  umowę 
z  lokalnym  producentem? 
Może to zrobić, ale my mamy  prawo sprzeciwić  się gdy  uznamy, 
że jest  to  niekorzystne.  Ważna jest  wspólna  polityka.  Jeżeli  kil 
kadziesiąt  sklepów  zakupi  jakiś  produkt  i jest  on  akceptowany, 
my  negocjujemy  i uzyskujemy najlepsze warunki  dla całej  sieci. 
Jakie  są  Pana  wrażenia  z  Polski? 
Jestem  tu już prawie siedem  lat. Trudno mi było nauczyć się języ
ka.  Ale  teraz  polski  podoba  mi  się  i uważam,  że  to bardzo  ładny 
język.  Nie jestem  tu jeszcze na  stałe, ale chyba  zostanę w  Polsce. 
Tu  mi  się  podoba.  Kraj się  rozwija,  ludzie  żyją na  coraz  wyższej 
stopie. 
Mamy  kryzys  i niewielu  Polaków  postrzega  sytuację w  kraj u 
tak  pozytywnie. 
Może mam inne spojrzenie, ale cały czas idziecie do przodu. Widzę 
w ostatnich  latach dużo zmian. Co roku powstaje coś nowego i są to 
zmiany  na  lepsze.  Oczywiście  czasem  coś  nie  wychodzi,  czasem 
robi  się jeden  krok  w  tył,  ale  to  nie  znaczy,  że  taki jest  kierunek. 
Osobiście jestem  optymistą jeżeli  chodzi  o Polskę. 
Dziękuję za  rozmowę.  Rozmawiał:  Wojsław  Suchta 
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W grupie raźniej.  Fot. W. Suchta 

R SP  „Je len ica"   wydz ie rżawi  nas tępu jące  lokale 
po łożone  w  Ust ron i u  prz y  ul .  3  M a j a  44: 

lokal  handlowy  o  pow.  150  m2 wraz  z  zapleczem 
(dawne  delikatesy  monopolowe) 
lokal  biurowy  o  pow.  27  m2 

  lokal  magazynowohandlowy  o  pow.  100  m2  i  35  m2 

oraz  teren  pod  sprzedaż  iglaków,  mebli  ogrodowych, 
odzieży  itp.  przy  ul.  Skoczowskiej  76 

I n fo rmac ja  pod  nr  te lefonu: 854  28  00,  854  45  71 
od  poniedziałku  do  p ią tku  w  godz.  8.00  do  15.00. 

S  ul.  Długa  40 
oferuje: (dojazd od ul. Uroczej) 

  magnetowid  Panasonic  4  GT  260  zł 
  foteliki  samochodowe  od  15  zł 
  zmywarki    x  od  390  zł 
  pralki  automatyczne  od  150  zł 
 zabawki  W s g ^  od  1 zł 
  suszarki  do  włosów  od  10  zł 
  rowerki dla dzieci i dorosłych  od 49  zł 

tel. 854  50 93  0 501  307  093 
V  Przyjmujemy  do  komisu 

  możliwość  transportu 
Wesołych  Świąt  Wielkanocnych! 

P i z : 
„ C A P R I " 

Ustroń,  ul.  Traugutta  4 

,  PRACOWNIA 
GEODEZYJNA 

Usłroń Hermanice, ul. Jaśminowa 15 

czynna  w e  wtork i 
8.0012.00  oraz  16.0018.00 

tel .  8 5 4  4 4  77; 
0  6 0 4  2 4 9  1 3 1 

S k l e p 

os.  Cieszyńskie    Pawilon  k/PKO 
Poleca: 
  akcesoria  i ubranka  dla  niemowląt 
  odzież  dziecięcą  i  młodzieżową 
  zabawki,  gry,  puzzle 
Wykonujemy  usługi: 
  fotograficzne    odbitka  9x13    tylko 
37  groszy!!! 
 pralnicze    pranie  bielizny,  np.  prze
ścieradło  1,70 z ł ! ,  czyszczenie  garde
roby,  np.  spodnie  10 zł! 
Uwaga! Karty  rabatowe dla stałych klientów! 

a a

Życzymy  wszystkim 

stałym  i  przyszłym  Klientom 

pogodnych  Świąt  Wielkanocnych, 

dużo  zdrowia 

oraz  wszelkiej  pomyślności 

a   tel.  8542092 
a   (obok targowisk^, tel.  8553001 

a   tel.  8533741 
  tel.  8584923 

Tego psa rasy północnej na start  trzeba było donosić. Niestety  psy 
z różnych zaprzęgów nie darzą się sympatią  i podczas całych zawo
dów albo trzyma je opiekun  lub są na uwięzi.  Fot. W. Suchta 

43450  USTROŃ 
ul. Ogrodowa 9A 

teiJfax  (033)  854  36  40 
tel. kom.  0603745592 

Rok  założenia  1989 

¿Zdrowych i Wesołych 
świąt Vtielkanocnych 



CO  NAS  CZEKA 

OGŁOSZENIA  DROBNE 
Videofilmowanie. 
Tel.  8543827,  0603580651. 

„U  Marusia", ul. Grażyńskiego  27,  tcl. 
8544997.  Bankiety,  przyjęcia, 
domowa  kuchnia.  Zapraszamy. 

Zamienię  mieszkanie  M3 
bczczynszowe  w  Ustroniu  na  domek 
jednorodzinny  może  być do  remontu 
w  Ustroniu.  Tel.  8545386. 

Wideorejestracja  cyfrowa,  zdjęcia. 
8544357. 

Piwnica  pod Równicą,  Ustroń,  ul. 
Daszyńskiego  1. Zaprasza  na  promo
cyjne  dwudaniowe  obiady  w  cenie 
6,50.  Organizujemy  imprezy  okoli
cznościowe  (urodziny,  komunie, 
wesela,  stypy). 

OknaOknaOkna.  Najniższe  ceny na 
Śląsku.  UstrońHermanice,  Skoczo
wska  47e,  tel.  8545398  (obok 
kolektury  lotto). 

Anteny,  akcesoria  sprzedaż,  montaż, 
ekspertyzy,  Polsat  (Teraz  199 zł) 
autoryzowany  punkt  sprzedaży  
ElektroSerwis. 
8543409,  0609912516. 

Umeblowany  pokój do wynajęcia  dla 
pani  , studentki.  Tel.  8547137. 

Sprzedam  fiata  126p,  93/94. 
Teł.  8542519  po godz.  15.00. 

Hurtownia  RolnoPrzemysłowa 
RolmozbytJasienica    części  za
mienne  do  c iągników  i  maszyn 
rolniczych,  części  i środki  higieny do 
dojarek  DeLaval.  Regenerujemy 
pulsatory do dojarek  Alf a  Laval. 
Tel.  033/8152889. 

Profesjonalny serwis  RTVSAT,  Sony, 
Panasonic,  Philips,  Grundig,  Pioneer, 
Samsung,  LG, Sharp,  telefony,  faxy, 
CBRadia,  monitory,  Play  Station, 
rozkodowywanie  radioodbiorników. 
Ustroń,  Daszyńskiego 26. 
Teł.  0605311548. 

Młodzież  sezonowo  zatrudnię. 
Tel.  0609461239 

Metal   F»iot 
wykonuje i montuje 

BRAMY • OGRODZENIA 
Wszystkim klientom, czytelnikom 

„Gazety  Ustrońskiej" 
i mieszkańcom  Ustronia 

życzymy zdrowych,  spokojnych 
i  radosnych Świąt Wielkiej Nocy. 

Marek  Cieślar,  tel. 8545106, 
tel.  kom.  0601516854, 

Ustroń,  ul. Dominikańska  24 a 

fryi/i/w.  ustroń.p! 
M U Z E U M  H U T N I C T W A  I  K U Z N I C T W A 
ul.  Hutnicza  3, tel. 8542996. 
Wystawy  stałe: 
—  Hutnictwo  i kuźnictwo  Ustronia  ze skansenem  przemysłowym 
—  Galeria  Sztuki  Współczesnej  B.K.  Heczko 

Obraz  Ludwika  Konarzewskiego  (juniora)  „Wesele" 
Wystawy  czasowe: 
—  Instrumenty  muzyczne  stare  i współczesne   do 30.03. 
—  Malarstwo  i rzeźba  W.  Pasternego   od  16.03. do 15.04. 
Muzeum  czynne:  we wtorki  9   17, od środy do piątku 9  14, 

w  soboty,'  niedziele  9  1 3. 

O D D Z I A Ł  M U Z E U M  „ Z b i o r y  M a r i i  S k a l i c k i e j " 

ul.  3 Maja 68, tel.  8542996. 
Wystawy  stałe: 
—  Medale  i ekslibrisy  z kolekcji  Marii  Skalickiej. 
— Chrząszcze,  motyle,  muszle,  skamieliny  z kolekcji  Tomasza  Gazurka 
Wystawy  czasowe: 

Wystawa  malarstwa  M. Imiolczyk  pt. „Kwiaty "  do 30.04. 
Oddział  czynny:  we wtorki  9  1 7,  środy  9  1 4, 

w  piątki  i soboty  913. 

M U Z E U M  R E G I O N A L N E  „ S t a r a  Z a g r o d a " 
ul.  Ogrodowa  1, tel.  8543108. 

G A L E R I A  S Z T U K I  W S P Ó Ł C Z E S N E J  „Na Gojach" B&K  Heczkowie 
ul.  Błaszczyka  19,  tel.  8541100.  Galeria  czynna  cały  czas. 

G A L E R I A  S Z T U K I  W S P Ó Ł C Z E S N E J  „ Z a w o d z i e " 
ul.  Sanatoryjna  7, tel.  8543534  wew.  488. 
Galeria  czynna:  od poniedziałku  do piątku 9   16, w soboty  9  1 3. 

B I U R O  P R O M O C J I  I W Y S T A W  A R T Y S T Y C Z N Y C H 
Rynek  3A, tel. 8545458,  email  bpiwa@polbox.com 

Wystawy  stałe: 
„Postacie  i sceny  literatury  polskiej", w seriach:  „Trylogia",  „Pan  Tadeusz", 
„Wesele",  „Chłopi",  „Faraon",  „Krzyżacy"  i inne. 

Wystawy  czasowe: 
Malarstwo  współczesne:  promocja  i  sprzedaż  (Evgeni  Afanassiev,  Iwona 
Konarzewska,  Karol  Kubala,  Jan  Szmek  i  inni). 

Biur o  i galeria  czynne:  od poniedziałku  do niedzieli  od  10.00 do  17.00. 

S A L O N  W Y S T A W O W Y 
Rynek  1. 
—  Malarstwo  Elżbiety  Szołomiak  i twórców  beskidzkich, 
—  Rękodzieło  ludowe 
Salon  czynny:  codziennie  od 9.30 do 17.00,  soboty od 9.30 do  13.00. 

M I E J S K I  D O M K U L T U R Y  „ P r a ż a k ó w k a " 
ul.  Daszyńskiego  28,  tel.  8542906. 

C H R Z E Ś C I J A Ń S K A  F U N D A C J A  „ Ż y c i e  i  M i s j a " 
ul. 3 Maja  14,  tel.  854 45 22, fax  854  18  14 
—  Klub  Świetlica  dla  dzieci w 2 grupach  wiekowych  (szk. podst.  i gimnazjum), 
—  poniedziałki:  godz.  15.00 do  17.00; 

Konwersacyjny  Klub  Języka  Ang ie lsk iej  dla młodzieży 
piątki:  '  godz.  15.30   17.00. 

U S T R O Ń S K I E  S T O W A R Z Y S Z E N I E  T R Z E Ź W O Ś C I 
K l u b  A b s t y n e n t a  „ R O D Z I N A "   Ustroń, ul. Słoneczna 9, 8541984. 
poniedziałki,  środy,  piątki  17.00    20.00 

M I T Y N G I  A N O N I M O W Y C H  A L K O H O L I K Ó W   Ustroń,  Słoneczna 9 
—  grupa  AA  czwartek  17.30    19.30 

grupa  dla współuzalcżnionych  wtorek  17.30    19.30 

K U L T U R A 
6.04  godz.  17.00  Wernisaż  wystawy  D. Gierdala  (wystawa  towarzy

sząca V Aukcji)  Muzeum  Hutnictwa  i  Kuźnictwa 
13.04  godz.  9.00  Chór   „Laudamus"   z  Pieszczan   udział  we mszy św. 

Kościół  .vw.  Klemensa 
12.04  godz.  18.00  V Charytatywna  Aukcja Obrazów  Rzeźby i Sztuki  Użyt

kowej  Kompleks  Gastronomiczny  Casablanca  ST 
„Brzimy" , 

13.04  godz.  19.00  Koncert  Chóru  „Laudamus"   z  Pieszczan    Kościół 
św.  Klemensa 

13.04  godz.  20.00  Wieczorek  taneczny  pana  Marcjan a   MDK  „Fraża
kówka  " 

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

28.03  godz.  17.00  Enigma   thriller   (15 1.) 
godz.  19.00  Godziny  szczytu  II   komedia  sensacyjna  (15 1.) 

28.03  godz.  17.00  Enigma   thriller   (15 1.) 
29.034.04 godz.  17.00  Potwory  i spółka   animowana  bajka  (b/o) 

godz.  18.45  Krawiec z Panamy   komedia  sensacyjna  (15 I.) 

Kino premier 
28.03  godz.  21.00  Władca  pierścieni,  cz.  I  Drużyna  pierścienia   (12 1.) 

Zwózka hurtowa...  Fot. W. Suchta 

Od  28 do 29 marca  apteka  Elba,  ul. Cieszyńska  2, tel.  8542102. 
Od  30 do 1 kwietnia  apteka  Centrum,  ul. Daszyńskiego  8,  tel.8545776. 
Od 2 do 4 kwietnia  apteka  Myśliwska,  ul.  Skoczowska  111, tel.  8542489. 
Przejęcie  dyżuru  następuje  o  godz.  9.00  rano. 
Dyżur  rozpoczyna  się z  chwi lą  zamknięc ia  ostatniej  apteki. 

...i  detaliczna.  Fot. W. Suchta 

a
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Muszym  Wóm  łopowiedzieć  jako  łoto  tydziyń  tymu  bylech  za 
granicom.  Ale  co  to  za  zagranica,  dyć  to jyno  nasze  Załolzie. 
Móm  tam  kuzynkę  i dwóch  kamratów  z  czasów  jak  my  pospołu 
na  bicyklach  jeździli  po  tej  naszej  szumnej  cieszyński  ziymi. 
A choć  to  było  downo  tymu,  fórt  radzi  to  spóminómy. 

Tóż nejprzód  zajechołech  se de  Trzyńca  i tam  wypilimy  po  piwie 
z Karłikym  i Alojzym,  a potym  łodwiedziłech  Jewke,  co  miyszko 
kole  banhofu  w  Czeskim  Cieszynie.  I  trzeja  Wóm  wiedzieć,  że 
tam  też  wszyscy  kibicowali  Małyszowi  jak  była  łolimpiada  i  tak 
jak  my  czakali  na dalsze  skoki.  No  i wszyscy  sóm  tu  też  radzi,  że 
już  po  drugi  puchar  mo  pewny. 

Ale  jak  tam  sie  dziwom  na  ichni  żywobyci,  to  muszym 
powiedzieć,  że  łobyczajni  ludzie  majóm  sie  tam  kapkę  lepi  jako 
my.  Łoto  baji  pyndzyj  majóm  kapkę  wiynkszóm,  a  cyny  w 
geszeftach  zaś  kapkę  niższe.  Sóm  kupowołech  roztomaite  wiecy 
w  takim  samołobsługowym  i  doista  na  nasze  złotówki  to  sie 
łopłaci,  no  a  moja  kuzynka  Jewka  mo  pyndzyj  wiynkszóm  ło  dy 
mnie,  choć  robiła  miyni  roków. 

Tóż  widać,  że w poglóndach  sóm  my zgodni,  bo wszyscy  mómy 
radzi  Małysza,  ale  żywobyci  tam  na  Załolziu  jest  jednakowoż 
łacniejsze.  Ale  nie  zowiszczym  jim  tego,  dyć  pod  tóm  czeskóm 
władzom  też  ni  ma  tam  Polokóm  łatwo.  A  jo  tam  rod  jeżdżym 
aspóń  roz  na  miesiónc  do  przocielki,  do  mojich  kamratów  i  na 
piwo.  Kareł 

Koledzy?  Fot. W. Suchta 

Urząd Miasta Ustroń  informuje, że zapisy do przedszkoli  i klas 
1 szkół podstawowych  na  rok 2002/2003  przyjmowane są w  pla
cówkach  w terminie od  1  do 30 kwietnia br. Wobec  konieczności 
ustalenia  liczby  dzieci  w  placówkach  oświatowych  prosi  się 
o  przestrzeganie  podanego  terminu. 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
POZIOMO:  A1)  niedaleko  Kalisza,  A11)  przed 
Mi l le rem,  B5)  sprawozdanie,  C1)  pasiasty 
zwierzak,  C11)  miejscowość  nad  Popradem, 
D5)  przepływa  przez  Dębicę,  E1),  straż,  czuj
ka,  E11)  pasza,  obrok,  F6)  znak  zodiaku,  G1) 
albańska  stolica,  G10)  zimny  półwysep,  H6) 
upust,  zniżka,  11)  drewno  do  kominka,  110) 
faza  księżyca,  J6)  zapłacone  brawa,  K1)  tam 
obradowała  „wielka  trójka",  K11)  zwierzę  leśne, 
L5)  stolica  Moraw,  Ł1)  popularny  aktor  i  re
żyser,  Ł11)  kwarcówka,  M5)  kanadyjska  me
tropol ia,  N1)  strach,  niepewność,  N11)  zwie
rzę  futerkowe. 

PIONOWO:  1A)  krzak  ozdobny,  1K)  blisko  Gor
lic,  2E)  stan  w  USA,  3A)  do  wojska,  3K)  nad
bałtycki  kraj,  4E)  kuzyn  fiacika,  5A)  ze  Spi
szem,  5K)  główna  tętnica,  6F)  styl  w  sztuce, 
7A)  błona  fotograf iczna,  7J)  śpiączka,  8F) 
uzdrowisko  dziecięce,  9A)  chętka,  smak,  9J) 
region,  10F)  zielona  pietruszka,  11A)  kuzyn 
szopy,  11K)  nie  wpuścisz  do  niego  byle  kogo, 
12E)  stan  w  USA,  13A)  lodowy  na  rzece,  13
K)  na  szkolnej  przerwie,  14E)  mączny  produkt, 
15A)  łaciata,  15K)  kaktus. 

Rozwiązeniem  jest  hasło,  które  utworzą  litery  z  pól  oznaczonych  liczbami  w  dolnym  rogu.  Termin  nadsyłania  rozwiązań 

mija  12  IV.  Nagrody:  50  zł,  upominek  Mokate.  Rozwiązanie  Krzyżówki  z  nr  10  Na  Grzegorza  zima  idzie  do  morza.  Nagro

dę  30  zł  otrzymuje  Helena  Jurzykowska,  Ustroń,  ul.  Partyzantów  6/4. 
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DE  LI JCATi  JA 

  Wyjątkowy  aromat 

  Subtelny  zapach 

  Orzeźwia 

Intensywny  aromat 

Wspaniały  zapach 

Stawia  na  nogi 

Pakowana w displaje 

7x1 OOg i listwy 

do zawieszania  2x5x1 OOg 

Super wydajna   nawet 

80  porcji z jednej paczki 

Nowoczesne  opakowanie 

 specjalnie dla  młodych 

  Nowy granulat  o  parametrach 

kawy liofilizowanej 

  Uzyskana z najlepszych 

ziaren  Ameryki  Południowej 

 Torebka  doskonale  zachowuje 

aromat  i smak  kawy  nawet 


