
Rozmowa  z Andrzejem  Grabowskim, 
aktorem  teatralnym,  f i lmowym  i  telewizyjnym 

Jest  Pan  świetnym  aktorem  teatralnym,  o  czym  nie  wie  wielu 
widzów  dzisiejszego  spektaklu,  którz y  znają  Pan  jak o  Ferdka 
Kiepskiego z serialu  „Świat  według  Kiepskich" .  Czy  fakt ,  że 
zdecydował się Pan na udział w sitcomie jest  konsekwenc ji}  tego, 
że  Pana  „największą  pokusą  jest  chęć  zagrania  wszystkiego. 
Grania ,  grania,  grania...  nie  selekcjonowania"? 
Przytoczony  przez  panią  cytat  pochodzi  z jednego z moich  ostat
nich wywiadów. Tymczasem  serial  zaczynaliśmy  kręcić  dość  daw
no. Gdy  dostaje się  propozycję  udziału  w serialu, na  początku  nikt 
nie mówi,  że będzie  130 odcinków.  Dostaje się propozycję  zrobie
nia  trzech  odcinków  pilotażowych,  które  może  będą  kontynuowa
ne. Wykonując zawód  aktora,  nie hobby,  podjąłem się tego.  Zaczy
naliśmy  w  1999  roku  i wcześniej  nie grałem  w sitcomie.  Dostałem 
propozycję  nakręcenia  trzech  odcinków  bez  żadnych  konsekwen
cji . Potem  było następnych  dziesięć.  Kiedy serial  zaczął być  popu
larny,  trudno  się  było  wycofać z takiego  przedsięwzięcia,  nawet 
gdyby  się  miało  ochotę.  Byłem  związany  umową,  gdybym  ją  ze
rwał, musiałbym  zapłacić  karę.  Po to żebym  paru osobom  pokazał, 
że  ambitnie  zrezygnowałem  z tego?  Niech  oni  rezygnują,  jeżeli 
mają  z czego.  Istnieje  też  pewna  odpowiedzialność.  Jeżeli  zrezy
gnuję z tego  serialu,  czterdzieści  kilk a  osób  straci  pracę.  Jestem 
poważnym  człowiekiem  i ten  serial  dalej  kręcę.  Jak  długo  to  bę
dzie  trwało,  nie  wiem.  Nakręciłem  sto  trzydzieści  parę  odcinków. 
Czasami  mam dosyć. Co mam  robić? Ktoś może powiedzieć:  „Mał o 
ambitne   j a  bym  odmówił".  Najpierw  niech  ci  zaproponują, a  po
tem  odmów.  Mówią  też: „Łatwo grać w sitcomie".  Spróbuj, jeśli  ci 
się wydaje, że  łatwo.  Wcale  nie tak  łatwo.  W  telenoweli jest  łatwo. 
Przychodzi  się,  siada  przy  stoliku  i mówi  przy  kawie  o tym,  że 
Zuzia  dostała  dwóję  w  szkole. 

Widziałam  Pana  u boku  Pana  brat a  Mikołaj a  i Jana  Peszka  w 
„Scenariuszu  dla  trzech  aktorów"   Bogusława  Schaeffera.  Gra
cie  ten  koncert  wspaniałego  aktorstwa  od  lat  przy  pełnej   wi
downi. Czy  koledzy z teatru  nie traktuj ą  Pana  udziału  w  „Kiep 
skich"  jak  zdrady  sztuki  wysokiej   dla  sztuki  jarmarcznej ? 
Pani  mówi  tylko o „Scenariuszu".  Będąc  dwudziesty  ósmy  rok 
na scenie, zagrałem  setki  spektakli,  dostałem  sporo  nagród,  Grand 
Prix na różnych  festiwalach, zjeździłem prawie cały świat z  „Kwar
tetem  dla  czterech  aktorów",  „Audiencją",  z  tym  małym  spekta
klem,  trochę  prowokacją,  trochę  happeningiem,  którą  grałem  po 
angielsku  na  światowych  festiwalach  w Nowym  Jorku,  Londy
nie,  Glasgow,  Edynburgu,  Sztokholmie,  Zurychu,  Berlinie,  Bu
dapeszcie,  Hanowerze,  Hamburgu,  Paryżu. Zagrałem  w wielu fil
mach,  m.in.  strasznie  ambitnym  włoskim  „I, a  Ballata  Dei  Lava
vetri",  który  kręciłem  w  Rzymie  przez  kilk a  miesięcy.  Grałem  to 
po  włosku  i po  polsku.  Film  nawet  nic  został  kupiony  i u nas  nikt 
go  nie  oglądał. Zagrałem  ostatnio  w  filmie  hollywoodzkim  w  re
żyserii  Yurka  Bogajewicza  „Boże  skrawki",  razem  z  Wilcmem 
Defoe  i z Haleyem  Joelem  Osmentem,  chłopcem,  który  był  no
minowany  do Oscara  za  „Szósty  zmysł"   kina  świeciły  pustkami. 
Nakręciłem  „Bożąpodszewkę".  Przy pierwszej emisji serialu  tony 

(cd. na .sir.  6) 

Piłkarze  wiosnę  rozpoczęli  w  zimowej  aurze.  Fot.  W.  Suchta 

W  sobotę  6 kwietnia  w us
trońskim  Muzeum  Hutnictwa 
i Kużnictwa  odbyły się trzy  im
prezy  jednego  wieczoru.  Naj
pierw  był  to wernisaż  wystawy 
m  Dar iu iz a  Gierdala, 
towarzyszącej  V  Aukcji  Obra
zów,  Rzeźby  i Sztuki  Użytko
wej.  Publiczności  zostały  też 
przedstawione  prace  przekaza
ne przez Stowarzyszenie  Twór
cze  „Brz imy" ,  które  zostaną 
w  piątek  12  kwietnia  zlicyto
wane  na rzecz  Ośrodka  dla 
Dzieci  N iepe łnosp rawnych 
w  Ustroniu  N ierodz imiu. O 
malarstwie  „Brzimów",  różno
rodności  tych  prac,  mówił  zna
ny  plastyk  Karo l  Kubala. 

Jednocześnie  zaprezentowa
no  najnowsze  ustrońskie  wy
dawnictwo,  które  ukazało  się 
nakładem  Urzędu  Miasta  Us
tronia pt. „Ustrońskie  pejzaże", 

zawierające teksty  Lidi i  Szka
radni k  i fotografie  Wojsława 
Suchty  w opracowaniu  edytor
skim  Kazimierza  Heczki. 

Pośród  publiczności  obecni 
byli  p rzedstawic ie le  ustroń
skich  władz:  przewodnicząca 
Rady  Miasta  Emili a  Czembor, 
zastępca  burmistrza  Jolanta 
KrajewskaGojny ,  wiceprze
wodniczący  Rady  Miasta  Sta
nisław  IMalina .  (agw) 
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zaprasza 

przyjdź,  zobacz,  sprawdź 
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Wystawa  przedaukcyjna jest j uż  tradycyjnie w  Ustroniu  wysta
wą  prestiżową.  W  minionych  fatach  prezentowane  były  rysunki 
Andrzeja  Mleczki,  prace  Eugeniusza  Delekty  i Iwony  Konarzew
skiej.  Organizatorzy  tegorocznej  ekspozycji  w  Muzeum  Hutnic
twa  i  Kuźnictwa  potrzebowali  tzw.  mocnego  nazwiska  i  wtedy 
Danuta  Koenig  przypomniała  sobie  o  mieszkającym  w  Ustroniu 
Dariuszu  Gierdalu. 

Jest on absolwentem  Instytutu  Sztuki  Fili i  Uniwersytetu  Śląskie
go w Cieszynie,  gdzie  w  1993  r. zrobił  dyplom  w  pracowni  malar
stwa  prof.  Jerzego  Wrońskiego.  Już  rok  później  rozpoczął  pracę 
jako  nauczyciel  wychowania  plastycznego  w Szkole  Podstawowej 
nr  1 w  Ustroniu  i  jest  z  nią  związany  do  dzisiaj.  Odkąd  istnieją 
gimnazja  D. Gierdal  pracuje  również  w  Gimnazjum  nr  I. 

Artysta  prowadzi  wysoko  ocenianą  zarówno  przez  lekarzy  i  pa
cjentów,  arteterapię  w  Sanatorium  Uzdrowiskowym  w  Ustroniu, 
oraz współpracuje z osobami  niepełnosprawnymi  ze  Stowarzysze
nia „Mari a  i Marta" przy parafii ewangelickiej  w Ustroniu  Polanie. 

W  ciągu  minionych  dziesięciu  lat  D.  Gierdal  wziął  udział 
w  wielu  wystawach  indywidualnych  i  zbiorowych  w  kraju  i  za 
granicą.  Sam  artysta  podkreś la  znaczen ie  swo jego  udziału 
w Ogólnopolskiej  Wystawie  Malarstwa  „Bielska  Jesień"  w  Gale
rii  Bielskiej  BWA  w  1993  i  1997  roku,  kiedy  otrzymał  tam  wy
różnienie;  ważna  była  dla  niego  ekspozycja  jego  prac  w  1995 
roku  w  ramach  „Salonu  Beskidy"  w  Kysuckiej  Galerii  w  Czadcy 
na  Słowacji  oraz  w  1998  r.  w  Gelhausen  w  Niemczech.  W  ze
szłym  roku  miały  miejsce  trzy  istotne  dla  artysty  wydarzenia: 
udział w zbiorowej wystawie  „Najgroźniejsze pędzle" w  warszaw
skiej  Królikarni  oraz dwie  indywidualne  wystawy:  „Pytania  wpół 
słowa  (z BarbarąGawędąBaderą)  i „Obrazy  domowe"  w  Galerii 
E.  M.,  Kollum  w  Holandii. 

Podczas  sobotniego  wernisażu  posypały  się  liczne  podzięko
wania  dla  artysty  za  jego  pracę  z  młodzieżą,  która  chętnie  bierze 
udział  w  konkursach  plastycznych.  W  tegorocznej  edycji  kon

E. Czembor  dziękuje  D.  Gierdalowi.  Fot.  W.  Suchta 

Wszystkie  plakaty  wystawy  artysta  wykonał  ręcznie. 

kursu  „Mieszkam  w  Beskidach"  aż jedenaścioro  dzieci,  uczniów 
D. Gierdała  zdobyło  wyróżnienia,  o  czym  pisaliśmy już  w  „GU" . 

Za  pracę  z  pacjentami  podziękowała  D.  Gierdalowi  dr  Małgo
rzata  SiwiecSkut,  kierownik  Sanatorium  „Równica".  Wicebur
mistrz  Jolanta  KrajewskaGojny  odczytała  podziękowania  władz 
miasta za  udostępnienie  prac  na wystawę  przedaukcyjną  kończące 
się  życzeniami  sukcesów  artystycznych  i  pedagogicznych. 

Przewodnicząca  Rady  Miasta  Emilia  Czembor  osobiście  po
dziękowała  artyście  za  wszystko,  co  robi  on  dla  miasta. 

Wystawa  „Obrazy  prywatne  w  nowej  konfiguracji  od  martwej 
natury  do  żywej  wyobraźni"  stanowi  wybór  prac,  które  są  dla 
Darka  najważniejsze  i obok  muzyki  stanowią jedyne  „wyposaże
nie"  jego  domu.    Nie  lubię  mebli    mówi  D.  Gierdal.    Muszę 
mieć  tylko  moje  obrazy  i płyty  CD. 

Malarstwo  Darka zaprasza  do wejścia w świat  tyleż dekoracyjny 
co  osobny, jego  własny.  Jest  być  może  inne  od  tego,  które  znamy 
na  co  dzień,  jakże  różne  od  hiperrealistycznych  wizerunków  ist
niejącej  bądź  wyimaginowanej  rzeczywistości,  jakie  większość 
z nas uznaje za  „jedynie słuszne"  spojrzenie na malarstwo.  A spoj
rzenie  to  trudno  nawet  określić jako  konserwatywne,  bo  przeważ
nie  po  prostu  inne  malarstwo jest  w  naszym  życiu  nieobecne. 

Obrazy  Darka  opowiadają  historię  z  życia  tak  dobrze  znanych 
nam  przedmiotów,  a  przecież  jakże  inną  od  tej,  którą  przynosi 
nam  powszedni  dzień,  zwykłe  nasze,  codzienne  spojrzenie  na 
otaczające  nas  rzeczy.  Nasze  oczy  chłoną  paletę  darkowych  ob
razów,  „wsiąkają"  w  jego  ciepłe  brązy  i  sycą  się  złotem,  które 
choć  dekoracyjne,  wcale  nie jest  tu  odświętne  lecz...  konieczne. 
Jest  tu  i natura.  Pewnie  niektórzy  stwierdzą,  że  skromnie  repre
zentowana,  ale  to  przecież  nie  górskie  pejzaże  lecz  pejzaże  ma
rzeń  artysty.  „Drzewo  i ptak",  tonące  w  złotej  zadumie.  Chciała
bym  móc  patrzeć  na  ten  obraz  codziennie.  Jest  w  nim  jakaś  ma
gia. Czar wygiętej szyi ptaka,  rytm  liści. Tego ptaka  można  zresztą 
spotkać  i na  innych  obrazach.  Jest jak  znak  zapytania  a jednocze
śnie  ktoś  bliski.  Podobnie  jak  kot  wydobywający  się  ze  złotej 
poświaty  czy  kwiaty,  które  wyglądają jak  ilustracja do  opowieści 
Małego  Księcia  o ogrodzie  pełnym  róż. 

Spróbujmy  się  zagłębić  w  ten  świat.  Czujmy  się  wyróżnieni. 
Zostaliśmy  zaproszeni  do  tego świata, pełnego spokoju, gdzie  brak 
ruchu  nie  oznacza  bezruchu,  jest  tylko  oczekiwaniem  na  coś,  co 
zaraz  nastąpi.  Anna  Gadomska 

Gmina  Dębowiec  szczyci  się 
posiadaniem  kilkunastu  pomni
ków przyrody. Najstarszym jest 
dąb o obwodzie  ponad  600  cm, 
który  rośnie  nad  stawem  „Ol 
szyny". Ma jakieś 400  lat. O  set
kę  mniej  liczą  sobie  trzy  kolej
ne  dęby. 

Szkoła  Podstawowa  w  Zebrzy
dowicach  od  blisko  ośmiu  lat 
współpracuje z podstawówką  w 
KarwinieNowym  Mieście  w 
Czechach,  w  której  językiem 
wyk ładowym  jest  polski. 
Uczniowie  i nauczyciele  spoty
kają się przy  różnych  okazjach, 
organizują  wspólne  imprezy. 

Prawie  5  lat  temu  Fili a  sko
czowskiego  Banku  Spółdziel
czego  w  Brennej  przeniosła  się 
z  budynku  urzędu  Gminy  do 
nowego  lokum. 

Teatr  im. Mickiewicza w Cieszy
nie jest miejską placówką.  Liczy 
sobie  ponad  90  lat.  Został  wy
budowany według projektu  wie
deńskich architektów jako  minia
tura słynnego  „Burgthcater". 

Po  z imowej  przerwie  od 
I  kwietnia  ponownie  zostały 
udostępnione dla mchu  granicz
nego tzw. prze jścia  turystyczne. 
W  naszym  regionie  są  to  Sto
żek    Velky  Stożek  i  Czantoria 
Wielka   Nydek  oraz  Jaworzyn
ka    Czerne. 

W  rejonie Cieszyna,  Skoczowa 
i  B ie lskaB ia łej  wys tępu je 
drobnokrystaliczna  głębinowa 
skała  magmowa  o  nazwie  cie
szynit. 

Po  modernizacji  i  rozbudowie 
przepustowość  oczyszczalni 
ścieków  w  Wiśle  wzrosła  trzy
krotnie. 

Ponad  200  ulic  jest  w  sołec
twach  tworzących  gminę  Stru
mień.  Najwięcej  ma  ich  Pruch
na,  a najmniej Zbytków,  (nik) 
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17  kwietnia o godz.  16.00  piłkarze  Klubu  Sportowego  „Kuź
nialnżbud"  Ustroń  rozegrają  na  swoim  stadionie  mecz  elimina
cyjny  Pucharu  Polski  (finał  podokręgu  Skoczów) z drużyną  IV 
ligowego  „Beskidu"  Skoczów.  Zarząd  klubu  zaprasza  na  ten  cie
kawy  mecz  wszystkich  kibiców. 

Znany  zawodnik,  legendarny  bramkarz  reprezentacji  Polski, 
Górnika  Zabrze  i Atletico  Mexico,  wychowawca  wielu  ligowych 
bramkarzy  Jan  Gomola,  zaprasza  młodych  miłośników  piłki  noż
nej do szkółki bramkarskiej,  którą  prowadzi  na stadionie  KS  „Kuź
nia lnżbud"  w  Ustroniu.  Młodzież  z roczników  19871992  jest 
zaproszona  z rodzicami  w każdy  wtorek  i czwartek  od godz.  16.00 
do  godz.  18.00. 

Przystąpiono do remontów  ustrońskich  dróg. Tak jak  w  latach  ubie
głych  najpierw wycinano  dziury,  by  dopiero  nastepnego  dnia,  albo 
jeszcze później, zalewać j e  asfaltem.  Wymaga  to od  kierowców  nie 
łada  umijętności,  gdyż  z jednej  strony  trzeba  omijać  dziury, z dru
giej  uważać  na  współużytkowników  drogi.  Jeszcze  kilka  lat  temu 
takie roboty oznaczały  zwiększoną  ilość kolizj i na drogach. A  dziś? 
Wystarczy  spojrzeć do  kroniki  pol icyjnej, by się przekonać,  że  już 
przywykliśmy,  że  coroczny  trening  przyniósł  efekty  i  kierowcy 
umieją poruszać się nawet wśród  wyciętych  na drogach  najbardziej 
fantazyjnych wzorów.  Fot.  W.  Suchta 
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Janusz Tomiczek Ustrort, ul Graniczna 38 

teł. 8547198,  O 502 577 238 

ogrodzenia 
DOWÓ Z  GRATI S 

wykonuje  i montu je 

I
i skrzydłowe,  kute,  ozdobne, 
przemysłowe  (automatyka), 

kraty,  balustrady. 

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

Ustroń,   Dominikańska  24 a 

2.04.2002 r. 
O  godz.  17.05  personel  sklepu 
przy  ul.  Katowickiej  zatrzymał 
mieszkankę  Skoczowa  usiłującą 
ukraść dwie  pary  spodni. 
2.04.2002 r. 
0  godz.  17.40  policjanci  zatrzy
mali mężczyznę  bez stałego  miej
sca  zamieszkania  poszukiwanego 
przez sąd w Cieszynie.  Zatrzyma
nego osadzono  w areszcie. 
2.04.2002 r. 
0  godz. 21 na ul. Cieszyńskiej  na 
Gojach kierujący seatem  mieszka
niec Cisownicy  jechał  zbyt  szyb
ko  i na  zakręcie  wpadł  do  rowu. 
Ukarano go  mandatem. 
3.04.2002 r. 
Około godz.  23  nieznani  sprawcy 
wybil i  szybę  w  kiosku  przy  ul. 
Stellera  po  czym  skradli  używki 
1 artykuły  spożywcze. 
4.04.2002 r. 
O  godz.  11.20  na  skrzyżowaniu 
ulic Katowickiej  i Akacjowej kie
rująca  fiatem  126  mieszkanka 
Ustronia  podczas  wyprzedzania 
doprowadziła  do  kolizji z kama
zem kierowanym przez mieszkań
ca  Ustronia. 
4.04.2002 r. 
O godz. 23.45 policjanci  usiłowa
li zatrzymać do kontroli  fiata  126. 
Samochód  nie zatrzymał się  i pró
bował zbiec. Po pościgu  uciekinie

rem  okazał  się  21letni  mieszka
niec  Skoczowa,  nic  posiadający 
dokumentów,  natomiast  maszyna 
która kierował nic miałaaktuanych 
badań  technicznych  oraz ubezpie
czenia OC. Miody człowiek był też 
nietrzeźwy    1,00  prom. 
4.04.2002 r. 
O godz. 20.30  na ul. Sanatoryjnej 
kierujący  trabantem  mieszkaniec 
Bladnie  Dolnych  najechał na  ci
nqueccnlo  należące do  mieszkań
ca  BielskaBiałej. 
5.04.2002 r. 
O godz. 20.50 zatrzymano do wy
trzeźwienia  19letnia  mieszkankę 
Ustronia  wszczynająca  awantury 
w  domu.  Badanie  wykazało  2,5 
prom.  Młoda  kobietę  przewiezio
no do  izby  wytrzeźwień. 
6.04.2002  r. ' 
C)  godz. 22.50 na ul. Skoczowskiej 
w  Hetrmanicach  zatrzymano  nie
trzeźwego  mieszkańca  Bytomia 
kierującego  cinquccento.  Wynik 
badania 0.31  i 0,27  prom. 
7.04.2002 r. 
O  godz.  0.30  na  ul.  Strażackiej 
zatrzymano  kierującego  fiatem 
126  nietrzeźwego  mieszkańca 
Ustronia.  Dodatkowo  samochód 
nie  posiadał  badań  technicznych 
oraz  ubezpieczenia  OC. 
7.04.2002 r. 
O godz. 4.20 na ul.  Grażyńskiego 
zatrzymano  nietrzeźwego  miesz
kańca Cieszyna kierującego fiatem 
no.  Wynik  0.85 prom.  (ws) 

2.04.2002 r. 
Na  wniosek  mieszkańców  zleco
no  zabranie  do  schroniska  bez
pańskiego psa z ul. Spółdzielczej. 
3.04.2002 r. 
W  odpowiedzi  na  skargę  po  raz 
kolejny  sprawdzono  rachunki  za 
wywóz  nieczystości  w  jednym 
z domów przy ul. Źródlanej. Usta
lono.  że  posesja  ta  zostanie  nie
bawem  podłączona do  kolektora. 
3.04.2002 r. 
Mandatem  100 zł ukarano  kie
rowcę,  który  utrudniał  ruch  przy 
ul.  Wantuly. 

4.04.2002 r. 
Wspólnie z Wydziałem  Ochrony 
Środowiska  Urzędu  Miejskiego 
uczestniczono  w  przeprowadze
niu  spisu  rolnego. 
5.04.2002 r. 
Zabezpieczono  miejsce  ćwiczeń 
Państwowej  Straży  Pożarnej 
w Ustroniu  ł łermanicach  przy ul. 
Skoczowskiej. 
5.04.2002  r .' 
Nałożono  mandat  100 zł na  kie
rowcę.  który  zablokował  drogę 
dla  rowerów  przy  ul.  Daszyń
skiego. 
5.04^2002 r. 
Kontrola  porządkowa  w  Lipow
cu  i  I łermanicach.  (agw) 

O  ćwiczeniach  strażackich  w  Młyni e  na  Sypaniu  piszemy  na  str.  5. 
Jednym  z elementów  było  ratowanie  załogi  młyna  przez  strażaków 
z O SP  Nierodzim.  Mimo masek gazowych  i trasportowania  poszko
dowanych,  wszystko  skończyło  się dobrze.  Fot.  W.  Suchta 
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Zespól  Szkół  Technicznych  będzie  najprawdopodobniej  jedy
na szkołą  średnią  w  Ustroniu.  Z  piramidy  wieku,  którą  publ ikuje
my  na  str.  7  wynika,  że  liczba  uczniów  szkól  średnich  będzie 
z  roku  na  rok  maleć.  Maleć  będzie  liczba  klas  w  szkołach,  mogą 
też zniknąć  niektóre  szkoły  średnie.  Byłoby  bardzo  dziwne  gdy
by za  kilka  lat  ustrońska  młodzież  mogła jedynie  do  szkoły  śred
niej  dojeżdżać.  Wszystko  zależy  od  polityki  oświatowej  władz 
powiatu.  Na  razie  wszystko  zmierza  w kierunku  utworzenia  kilku 
dużych  szkól  w  powiecie  cieszyńskim,  co  jest  uzasadnione  wy
łącznie  z  ekonomicznego  punktu  widzrenia. 

Od  1 września  Zespół  Szkół  Technicznych  w  Ustroniu  przyj
mie  nazwę  Zespół  Szkól  Ponadgimnazjalnych.  Dalej  będzie  się 
kształcić  młodzież  z  obecnych  klas  technikum  i szkoły  zawodo
wej,  czyli  będzie  to  klasa  III ,  IV  i  V  technikum  oraz  III  szkoły 
zawodowej.  W  związku  z reformą  oświaty  od  I września  otwarte 
zostaną  klasy  liceum  ogólnokształcącego  trzyletniego  z  rozsze
rzoną  ilością  godzin  z  informatyki  i  języka  niemieckiego,  klasy 
technikum  mechanicznego  czteroletniego  oraz  klasy  szkoły  za
wodowej  dwu  i  trzyletniej. 
  Technikum  początkowo  miało  nie  istnieć,  ale  po  poprawce 
reform y oświaty  powstaje  technikum  szerokoprofi lowe    mówi 
dyrektor  ZST  Roman  Tomica.    W  technikum  uczeń  obok  peł
nej   gamy  przedmiotów  ogólnokształcących  uczyć  się  będzie 
podstawowych  przedmiotów  zawodowych,  czyli  rysunku  tech
nicznego,  mechaniki,  części  maszyn.  Nie  będzie  ju ż  specjaliza
cj i  na  technika  obróbki  skrawaniem  i obróbki  plastycznej.  Po 
czwartej   klasie  technikum  kończyć  się  będzie  egzaminem  ma
turalnym .  Będzie  też  można  zdawać  egzamin  kwalif ikacyjn y 
na  tytu ł  zawodowy  technika  mechanika.  Staramy  się  w  naszej 
szkole  po  reformi e  połączyć  tradycj ę  i nowoczesność.  Dlatego 
większą  ilość godzin  przeznaczamy  na  informatykę ,  a  mówiąc 
ściśle  na  technologię  informatyczną.  Mamy  dobre  programy 
komputerowe  do  nauki  rysunku  technicznego,  programy  do 
sterowania  obrabiarkam i  numerycznymi.  W  szkole  zawodo
wej   planujemy  otwarcie  klasy w zawodzie  operator   maszyn  do 
obróbk i  plastycznej   i elektromechanik.  W  tych  dwóch  zawo
dach  będą  tak  jak  dotychczas  praktyk i  w  warsztatach  szkol
nych.  Nauka  trwa ć  będzie  trz y  lata. Otwieramy  również  klasę 
szkoły  zawodowej,  w  której   kształcić  będziemy  sprzedawców. 
Tu praktyk i  prowadzone  będą  w sklepach.  Tak  jak  dotychczas 
uczniowie  będą  pracownikami  młodocianymi.  INauka  w  zawo
dzie  sprzedawcy  trwa ć  będzie  dwa  lata. 

Jest  także  możliwość  otwarcia  klasy  w  zawodzie  elektrome
chanik  pojazdów  samochodowych  z  praktyką  u  rzemieślników. 
Natomiast  wszyscy  uczniowie  zgłaszający się  do  nauki jako  me
chanik  samochodowy  kierowani  będą  do  szkoły  w  Skoczowie, 
zaś  stamtąd  do  Ustronia  posyłani  będą  chętni  do  nauki  zawodu 
sprzedawcy.  W  Starostwie  Powiatowym  obliczono,  że  prowadze
nie klas dwuzawodowych  jest  droższe.  Rocznie jest  to  kwota  rzę

Sala  komputerowa  w  ZST. 
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du  8.000  zł.  Nie jest  to  dużo,  ale  sytuacja  f inansów  oświaty  po
nadgimnazjalnej  nie jest  dobra  i szuka  się  oszczędności. 

Wiadomo już jak  uczniowie  zdający egzamin  końcowy  gimna
zjum kwalifikowani będą do szkól  średnich  i zawodowych.  Punkty 
uzyskiwać  się  będzie  za świadectwo  i wyniki  egzaminu.  Za  egza
min  gimnazjalny  maksymalnie  100  pkt.,  za  świadectwo  80  pkt. 
Dodatkowo jeszcze  20  pkt. można  przyznać za osiągnięcia  ucznia 
w  konkursach,  olimpiadach  itp.  czyli  w  sumie  uczeń  może  uzy
skać  200  pkt.  Do  poszczególnych  szkół  i  klas  uczniowie  przyj
mowani  będą  w zależności  od  ilości  osiągniętych  punktów,  oczy
wiście  w  sytuacji  gdy  chętnych  będzie  więcej  niż  miejsc. 
  Reforma  sprawiła,  że  przed  rokiem  żadna  szkoła  średnia 
nie miała  naboru   mówi  R. Tomica.   Spowodowało  to  zmniej
szenie  się  ilości  oddziałów,  także  w  naszej   szkole.  Szczęśliwie 
u nas  nik t  w  wynik u  reform y  nie został  zwolniony  z pracy,  ale 
dwóch  nauczycieli  przeszło  na  emeryturę.  Obecnie  również 
nic  przewiduję,  by  ktoś  stracił  pracę. 

Po  wstępnym  rozeznaniu  R.  Tomica  przewiduje,  że  w  najgor
szym  przypadku  powstanie od  I września jedna  klasa  liceum,  jed
na  technikum  i dwie  szkoły  zawodowej.  Prawdopodobnie  jednak 
będą  dwie  klasy  licealne.  Dawniej  do  Zespołu  Szkół  Technicz
nych  uczęszczało  500  uczniów,  obecnie  jest  ich  330.  Obniżyły 
sic  w  związku  z  tym  koszty  wynagrodzeń  nauczycieli,  pozostały 
jednak  koszty  utrzymania  budynku,  ogrzewania  itp.  i one  wzro
sły  w  przeliczeniu  na  jednego  ucznia.  Jest  to  kłopot  większości 
szkól  średnich. Niestety,  czasem  pojawiają się pomysły,  by  mniej
sze  szkoły  l ikwidować  i  tworzyć  szkoły  duże,  ale  za  to  tanie 
w  utrzymaniu.  Odbywa  się  to  zazwyczaj  ze  szkodą  dla  poziomu 
nauczania,  sprzyja też  rodzeniu  się w szkolnych  molochach  wszel
kiego  typu  patologii. 

Od  kilku  lat  egzamin  dojrzałości  w  ustrońskim  technikum  po
łączony jest  z egzaminem  wstępnym  na  Politechnikę  Śląska, a  od 
ubiegłego  roku  również  na Akademię  GórniczoHutniczą.  W  ma
turze  uczestniczą  przedstawiciele  uczelni,  a uczniowie  po jej  zda
niu  i spełnieniu  odpowiednich  warunków  stają się  automatycznie 
studentami  PŚ  lub  AGH.  Około  7080%  absolwentów  po  skoń
czeniu  ZST  kształci  się  dalej.  Część  wybiera  studia  zaoczne,  ale 
większość  właśnie  PŚ  lub  AGH. 
  Mamy  dobrze  wyposażoną  pracownię  informatyczną  i  pra
cownię  internetową  ze stałym  łączem.  Pracownia  komputero
wa  ma  15  połączeń  w  sieć  wysokiej   klasy  zestawów  z  indywi 
dualnym  dostępem  do  internetu.  Dobrze  wyposażone  są  pra
cownie  przedmiotów  technicznych  i  językowych    twierdzi  R. 
Tomica.    Mamy  też  własny  warsztat  szkolny  z  nowoczesnym 
skomputeryzowanym  biurem  technologicznokonstrukcyjnym. 
Nasze kadr y są dobrze  kwalif ikowan e  i ze sporą  praktyką .  Sala 
gimnastyczna  niestety  jest  oddalona  od  szkoły  o  dwa  kilome
try .  Mieliśmy  nadzieję,  że  po sprzedaży  przez  powiat  za  ponad 
milio n  zł  byłego  internat u  szkoły,  pieniądze  zostaną  przezna
czone  na  postawienie  typowej   sali  gimnastycznej.  Był ju ż  pro
jek t  sali  za  milio n  zł,  a  dodatkowo  szanse  na  dofinansowanie 
z  Urzędu  Kultur y  Fizycznej   i Turystyki .  Podstawą  była  jednak 
uchwała  Rady  Powiatu  o  rozpoczęciu  budowy.  Niestety  odpo
wiedź  powiatu  jest  negatywna.  Słyszę,  że  budowa  się  rozpocz
nie w  lepszej   sytuacji  finansowej.  A że  taka  szybko  nie  nastąpi, 
więc  na  salę  nie  możemy  liczyć. 

Przypomnieć  wypada,  że  internat  podarowały  szkole  Zakłady 
Kuźnicze  w  1993  r.  Wraz  z  powstaniem  powiatów  internat  wraz 
ze  szkolą  podlega  władzom  powiatu.  Tymczasem  ze  sprzedaży 
internatu  szkoła  nie  uzyskała  nic. 

Szkoła  średnia  i zawodowa  to  również  problemy  wychowaw
cze.  Dyrektor  twierdzi,  że  kłopoty  z  frekwenc ją występu ją  głów
nie  w  szkole  zawodowej.  W  szkole  zdają  sobie  sprawę  z  zagro
żenia  narkomanią.  W  ubiegłym  roku  zorganizowano  sześciogo
dzinne  warsztaty  szkoleniowe  dla  uczniów  i rodziców.  Szczegól
nie  cenne  są  spotkania  dla  rodziców,  gdyż  o  narkomanii  swych 
dzieci  dowiadują  się  zwykle  zbyt  późno. 
  Jak  w  każdej   szkole  mamy  problemy  wychowawcze    mówi 
R.  Tomica.    Wiele  do  życzenia  pozostawia  kultur a  języka. 
Część  młodzieży  przy  obojętności  kolegów  niszczy  sprzęt 
szkolny.  Są  to odosobnione  przypadki ,  ale  się zdarzają.  Uwa
żam  jednak,  że  w  naszej   szkole  nie  jest  źle,  co  oczywiście  nie 
znaczy,  że  nie  pow inno  być  lepiej.  Mogę  stwierdzić,  że  jest  to 
szkoła  bezpieczna,  a  to  chyba  najważniejsze  dla  przyszłych 
uczniów  i  ich  rodziców.  Wojsław  Suchta 



Trochę  ludzi  się  zbiegło  gdy  w  piątek  5  kwietnia  przed  połu
dniem  przed  Młyn  na  Sypaniu  w  Hermanicacli  zaczęły  zjeżdżać 
wyjąc syrenami  samochody  strażackie.  Ruchem  kierowali  straż
nicy  miejscy.  Szybko  jednak  okazało  się,  że  to  tylko  ćwiczenia 
strażackie.  Jak wyjaśnia komendant  miejski  OSP  Mirosła w  Mel
cer   nie da  się przed  południem  przeprowadzić  ćwiczeń  bez  wcze
śniejszego powiadomienia jednostek  OSP.  Po prostu  druhowie  są 
w  pracy  i na  takie  szkolenie  muszą  się  wcześniej  zwalniać. 
  W  ćwiczeniach  uczestniczyły  jednostki  Ochotniczych  Straży 
Pożarnych  z  Lipcowa,  Nierodzimia,  Centrum  i Polany,  także  jed
nostka  OSP  Goleszów  i  jednostki  ratowniczogaśnicze  z  Ustro
nia,  Skoczowa,  Cieszyna    informuje M.  Melcer.   Można  powie
dzieć,  że były  to ćwiczenia  powiatowe,  które  miały  na  celu  skon
trolowanie  czasu  alarmowania  jednostek  straży  pożarnej  oraz 
sprawdzenie  przejezdności  dróg,  placów  manewrowych  na  tere
nie  młyna,  sprawdzenie  zaopatrzenia  wodnego,  a  co  najważniej
sze  doskonalenie  taktyki  gaszenia  pożarów  w  tego  typu  obiek
tach.  Młyn  to  specyficzny  obiekt  do  gaszenia,  gdzie  pożar  lub 
nawet  miejscowe zagrożenie  może  spowodować  nagły  wzrost  ci
śnienia,  ruch  powietrza,  a  co  za  tym  idzie  wzbijanie  się  do  góry 
kurzu,  pyłu  zbożowego,  który  w  określonych  warunkach  może 
po  prostu  wybuchnąć.  Dlatego  obok  gaszenia  pożarów  bardzo 
ważnym  elementem jest  doskonalenie  techniki  zraszania  pomiesz
czeń  celem  osadzania  pyłu.  Pożary  tego  typu  obiektów  charakte
ryzują  się  dużym  zadymieniem  i ćwiczyliśmy  element  poszuki
wania osób,  które nie zdołały  opuścić  młyna  w odpowiednim  cza
sie  lub  uległy  obrażeniom.  Pierwsza  pomoc  medyczna  prowa
dzona  przez  jednostkę  w Nierodzimiu  w zgodnej  ocenie  wypadła 
bardzo  dobrze.  Nieco  chaosu  wynika  z  nagromadzenia  w  krót
kim  czasie  tylu  sił  i środków,  które  przy  gaszeniu  takiego  obiektu 
są  konieczne.  Całość  ćwiczeń  oceniam  dobrze,  a wszelkie  niedo
ciągnięcia  zostały  szczegółowo  omówione. 

Ćwiczenia  pożarnicze  w  Młyni e  na  Sypaniu  trwały  półtorej 
godziny.  Przy  normalnym  pożarze  strażacy  spędziliby  tam  przy
najmniej sześć  godzin.  W ćwiczeniach  uczestniczyło  w  sumie  45 
strażaków.  Zaangażowane  było  także  pogotowie  ratunkowe,  ale 
właśnie  w  tym  czasie  zdarzyły  się  wyjazdy  do  chorych  i w  ćwi
czeniach  służba  zdrowia  uczestniczyła  niejako  zaocznie,  (ws) 

Najefektowniejszą częścią ćwiczeń  strażaków  było ściąganie  uwię
zionych  przez  ogień  na szczycie  elewatora.  Fot.  W.  Suchta 

Przedsiębiorstwo  Uzdrowiskowego  „Ustroń"  S.A. 

I
Czynne w godz. 7.00  19.00 

M.  KunkclKorczago  zastrzegała,  że  tylko  w  tej  wyjątkowej  sytu
acji  częstuje dzieci  słodyczami.  Fot.  W.  Suchta 

W  Dniu  S łużby  Zdrow ia 
dzieci  z  Przedszkola  nr  6  w 
Ustroniu  Nierodzimiu  zaprosi
ły  do  s iebie  p racown ików 
ośrodka  zdrowia  w  Nierodzi
miu.  Spec ja lnego  programu 
wysłuchali  lekarze;  pediatra 
Marzann a  Kunkel Korcza 
go,  internista  Tadeusz  Rcc
man,  stomatolog  Alicj a  Gu
czePilch,  pielęgniarki  Anna 
Sikora  i Anna  RusinHarań
czyk  oraz  pomoc  stomatologa 

Janina  Pasterna.  Dzieci  tań
czyły  i popisywały  się wiedzą  o 
higienie  i zdrowym  życiu.  Były 
też okolicznościowe  wierszyki. 
Lekarzom  za  ich codzienny  trud 
dziękowała  naczelnik  Wydzia
ły  Kultury  Urzędu  Miasta  Da
nut a  Koenig  i  dyrektorka 
Przedszkola  Bronisława  Nosz
czyk.  Na  zakończenie,  choć  to 
podobno  niezdrowe,  słodycza
mi  częstowała  dzieci  M.  Kun
kelKorczago.  (ws) 

W  dawnym 

Prezentowana  tu  fotografia ustrońskiej  Kuźni  pochodzi  z  1870 r. 
Po  lewej stronie znajduje się  fragment  budynku  dyrekcji  z  portier
nią,  a  po  prawej  również  do  dziś  istniejący obiekt  magazynowy. 

Ponieważ  Muzeum  Hutnictwa  i  Kuźnictwa  posiada  obszerny 
zbiór  fotografii  dotyczących  Kuźni  (zarówno  zabudowania  jak 
również wyroby),  toteż w  tym jubi leuszowym  230  roku  funkcjo
nowania  tego  zakładu  będziemy  częściej  pokazywać  historycz
ne zdjęcia. Część  tego zasobu  fotograf icznego zostanie  zamiesz
czona  w  wydawnictwie  pt.  „Wspomnienia  pracowników  Kuź
ni" .  Przypominamy  wszystkim  zainteresowanym,  że  wspomnie
nia  przy jmujemy  w  Muzeum  w  terminie  do  końca  maja. 

Lidi a  Szkaradnik 
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(cd. ze sir. / ) 

pomyj  wylano  na  ten  wspaniały  serial,  Iza  Cywińska  dostawała 
listy z pogróżkami.  Ci  sami  ludzie,  którzy  wylewali  pomyje  sześć 
lat  temu,  teraz,  przy  okazji  powtórki  serialu,  piszą  peany  na  jego 
temat.  Przeżyłem  tyle  wzlotów  i  upadków,  że  nie  chcę  słuchać 
0  tym,  co  jest  niską  a  co  wysoką  sztuką.  Za  niską  sztukę  były 
uznawane  i  miały  okropne  recenzje  film y  Barei,  „Miś "  i  inne, 
a  teraz  wszyscy  klęczą  przed  nimi,  mówiąc,  że  to  obraz  rzeczy
wistości  PRLu. Nie kino moralnego  niepokoju, które  wtedy  świę
ciło  triumfy, a  ludzie  chodzili  na  nie  na  klęczkach  do  kina.  Oglą
damy  „Misia"  i widzimy  polską  paranoję  w  krzywym  zwiercia
dle  i jest  to  ciągle  aktualne.  Część  ludzi  odrzuca  „Kiepskich", 
mówiąc,  że  to  dla  nich  za  głupie.  Fascynują  się  serialem  albo 
ludzie  z  podstawowym  i  zawodowym  wykształceniem,  którzy 
odbierają  to wprost,  albo  ludzie  z wyższym  wykształceniem,  pro
fesorowie  uniwersytetów.  „Wesele"  Wyspiańskiego  też  zostało 
określone jako  coś  okropnego  po  premierze.  Ludzie  się  poobra
żali,  nie  chcieli  chodzić  do  teatru,  mówiąc,  że  to  chłam.  A  prze
cież  to jeden  z naszych  największych  dramatów.  W  dobrej  prasie 
typu  „Wprost",  „Polityka",  w  „Gazecie  Wyborczej"  ukazały  się 
1 bardzo  złe  i bardzo  dobre  recenzje  na  temat  tego  serialu.  Tym
czasem  my krytykujemy  „Kiepskich",  czasem  nawet  ich  nie  oglą
dając.  Przed  stanem  wojennym  graliśmy  sztuki  Vaclava  Havla, 
na  które  ludzie  walil i  drzwiami  i oknami.  Upadła  komuna  i  nikt 
ich  nie  wystawia,  bo  literacko  są  słabe.  Z  innych  powodów  się  j e 
oglądało.  „Świat  według  Kiepskich"  nie  ma  żadnych  politycz
nych  podtekstów,  tam jest  tylko  obyczaj  w  krzywym  zwierciadle. 
To  serial  i  niektóre  odcinki  są  niedobre,  a  inne  bardzo  dobre. 
Przetrwają  oczywiście  najlepsze,  tych  złych  nie  będą  kiedyś  po
wtarzać.  Ze  stu  trzydziestu  zostanie  pięćdziesiąt,  które  staną  się 
jakimś  kanonem.  Nie  tylko  j a  w  to  wierzę,  ponieważ  nawet  we 
„Wprost"  napisano,  że  właśnie  „Kiepscy"  będą  kiedyś  obrazem 
przełomu  wieków.  Jeżeli  ktoś  uważa,  że jesteśmy  idiotami,  któ
rzy  potrafią  wymyślić  tylko  tak  głupi  serial  i  to  wszystko  na  co 
nas  stać,  niech  sobie  tak  myśli,  ale  to  on jest  durniem.  Głupota  w 
tym  serialu  jest  formą,  którą  my  się  posługujemy,  a  nie  efektem 
naszych  umysłowych  niedoborów,  naszego  prostactwa.  Gdyby
śmy  chcieli  nakręcić  serial  taki  jak,  skąd  inąd  bardzo  dobre  „N a 
dobre  i złe",  też  przecież  też  moglibyśmy  to  zrobić. 
Czy  nie  doskwiera  Panu  ogromna  popularność,  jaką  przy
nieśli  Panu  „Kiepscy" ? 
Oczywiście  doskwiera  mi  klepanie  po  ramieniu,  wołanie  za  mną 
na  ulicy  „Ferdek,  chodź  na  piwo!" ,  ale  musiałem  się  z  tym  liczyć 
kręcąc  ten  serial.  Mogę  przerwać,  teraz jednak  j uż  mi  to  nie  po
może,  bo  „Kiepskim"  zostanę  dopóki  będzie  emitowany  ten  se
rial.  Chyba,  że  zrobię  następny, jak  mam  zamiar  i zagram  postać 
zupełnie  inną. Jeśli  będzie  to  popularny  serial,  może  wreszcie  do 
niektóiych  widzów  dotrze,  że  skoro  Kiepski  nagle  nazywa  się 
inaczej,  jest  chyba  aktorem,  a  nie  prawdziwym  Kiepskim.  Jerzy 
Hoffman  po  nakręceniu  wysokobudżetowego  „Ogniem  i  mie
czem"  po  trzech  miesiącach  ogłosił,  że  fil m  obejrzało  7  milio
nów  widzów  i zwrócił  się jego  budżet.  „Kiepskich"  jednorazowo 
w  najlepszych  okresach  oglądało  12 milionów,  a  średnio  8,5  mi
liona  w  jeden  dzień!  A  u mnie  w  teatrze  przychodzi  na  małą  sce

A. Grabowski  wpisuje dedykację  na  portrecie.  Fot.  W.  Suchta 
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nę  50  osób.  Jakie  to  porównanie  do  parunastu  milionów,  które 
ogląda  serial  co  tydzień.  Ci,  którzy  uważają,  że  „Świat  według 
Kiepskich"  jest beznadziejny, niech  go  nie oglądają. Jeżeli  zaś  mó
wią  o  zaszufladkowaniu  aktora,  to  pięknie  to  ujął Czarek  Pazura, 
kiedy  na  konferencji prasowej  po  premierze  „Nikosia  Dyzmy"  za
rzucano  mu,  że  dał  się  zaszufladkować.  Powiedział:  „N a  tę  moją 
szufladę pracowałem  wiele  lat  i nikomu  jej nie oddam". Jacek  Brom
ski,  reżyser  „Nikosia"  powiedział:  „T o  znaczy,  że  Małysz  też  ma 
przechlapane,  bo do  końca  życia  będzie  skoczkiem?"  Jeżeli  stwo
rzysz  wiarygodną  postać  to  źle,  jesteś  zaszulladkowany,  bo  stwo
rzyłeś  za  dobrą  postać,  która  została  zaakceptowana,  pokochana 
przez  miliony  Polaków.  Oczywiście,  że  nie czuję się  komfortowo, 
idąc ulicą  i słysząc „Ferdek,  chodź na browara",  nie  lubię tego,  ale 
to mój zawód. Gdybym  był kominiarzem,  ludzie chwytali  by się  za 
guziki. 
Czy  pierwszy  raz  jest  Pan  w  Ustroniu?  Jak  Pan  znajduj e 
ustrońską  publiczność?  A  sam  Ustroń? 
Gram  tutaj  pierwszy  raz.  Ustronia  niestety  nie  widziałem.  Boję 
się  trochę  tzw.  eleganckiej  publiczności,  która  może  się  obrazić 
oglądając  „Audiencję".  Zapraszam  w  takim  razie  na  „Prześwit" 
Davida  Hare  w Teatrze  Miniatura  w  Krakowie,  gdzie jestem  bar
dzo  elegancki.  „Audiencja" jest  taka jaka jest,  a  fakt,  że  gram  ją 
już od  ponad  dwudziestu  lat  świadczy  o  tym,  że jednak  są  ludzie, 
którzy  chcą  to  oglądać.  Boję  się  publiczności  eleganckiej,  czyli 
świątecznej, wystrojonej, wśród  której  nikt dotąd  nie widział  żad
nej sztuki  Schaeffera  i nie  wie  o  co  chodzi.  A  tu  przychodzi  facet 
i  zaczyna  smażyć  ja jecznicę.  Teraz  przynajniej  j uż  nie  jestem 
anonimowym  aktorem,  ale  jak  zaczynałem  to  grać  dwadzieścia 
parę  lat  temu,  przychodziłem,  robiłem  ja jecznicę  i  obrzucałem 
widzów  smażoną  cebulą,  dla  niektórych  było  to skandaliczne.  W 
sztukach  Schaeffera jest  w iele  improwizacji, jest  i trochę  kabare
tu,  trudno  określić  co  to  za  gatunek.  Mamy  tu  wszystkiego  po 
trochu,  a  aktorzy  albo  będą  lepiej  improwizować,  albo  gorzej. 
Na  to,  co  tutaj  pokazuję  można  się  obrazić  i powiedzieć:  „Nie, 
nie  chcę,  odrzucam  coś  takiego.  Przyjechał  jakiś  idiota  i  robił 
jajecznicę,  nie  oglądam  czegoś  takiego,  to  jest  ohydne!  Jeszcze 
klął" . Al e jakąś  reakcję wywołałem.  Albo  może  ktoś  powiedzieć: 
„Fantastyczne!  Byłem  w  teatrze,  zawsze  chodzili  w  tiulach,  a  tu 
nagle  przyjechał,  zrobił  jajka,  coś  mówił  o  sztuce...". 
Sztuki  Bogusława  Schaeffera  dają  dobremu  aktorowi  ogrom
ną  swobodę  lecz  i wymagają  od  niego  wiele... 
Schaeffer, daje bardzo dużo możliwości  improwizacji, a  właściwie 
myśmy  tak  zaczęli  to  robić.  Wymaga  specyficznych  aktorów,  któ
rzy  potrafią odpowiedzieć  na  różne  pytania,  na  różne  zaskakujące 
działania,  na rozmaite  reakcje publiczności,  czasem  dziwne,  bo  je
żeli  my  publiczność  prowokujemy,  musimy  się  liczyć  z  tym,  że 
ktoś coś odpowie  i nie można  się wtedy  wycofać. Zaczepiam  i ata
kuję  publiczność,  więc  muszę  być  gotowy  na  dalsze  prowadzenie 
akcji.  Wiele  rzeczy  zdarzało  się  podczas  „Audiencji" . 
Nic  chce  Pan  rezygnować  z  grania  w  teatrze.  Jak  udaje  się 
Panu  godzić  udział  w  produkcj i  telewizyjnej   i etat  w  teatrze? 
Muszę  godzić  teatr  nie  tylko  z  produkcją  telewizyjną  ale  i  fi lmo
wą.  Do  końca  roku  mam  nakręcić  sześć  filmów, z  których  trzy  to 
role  główne,  a  trzy  epizodyczne.  Mam  też  nagrać  ileś  odcinków 
„Kiepskich",  przygotować  premierę  „Chorego  z  urojenia"  Mo
liera,  zagrać  ileś  kabaretów  i normalnie  na  bieżąco  grać  spekta
kle,  które  mam  w  Krakowie  w  teatrze.  Jak  mi  się  udaje?  Dopiero 
co skończyłem  próbę w Krakowie,  gdzie zaraz wracam,  rano  mam 
próbę  w  Krakowie,  wieczorem  gram  w  Lublinie,  nocą  wracam  do 
Krakowa,  rano  mam  próbę  w  Krakowie  w  sobotę,  jadę  do  Białej 
Podlaskiej,  tam  gram.  Z  Białej  Podlaskiej  nocą  jadę  do  Białego
stoku,  tam  gram  dwa  razy,  w  poniedziałek  jestem  w  Warszawie, 
gdzie  mam  spotkanie  z  Machulskim  w związku  z nowym  filmem, 
nocą  wracam  do  Krakowa,  gdzie  mam  rano  i wieczorem  próbę 
itd.  Udaje mi  się  to godzić  dzięki  temu,  że nic  mam  nawet  piętna
stu  minut,  żeby  zarejestrować  motocykl,  który  sobie  kupiłem.  To 
mój wybór.  Robię  to,  ponieważ  nie chcę  pozostać  do  końca  życia 
tylko  Ferdynandem  Kiepskim  i może  dla własnej satysfakcji.  Nie 
liczę  na  to,  że  ci  którzy  wołają  za  mną  Ferdek  pójdą  gremialnie 
do  teatru  na  „Chorego  z  urojenia"  Moliera.  Nic  wiem  jak  długo 
go  będziemy  grali,  na  pewno  jest  to  chodliwa  sztuka  bo  Molier, 
bo  komedia  i ja w głównej  roli.  Pewnie  ludzie  przyjdą, ale  będzie 
to  w  sumie  zaledwie  trzy  do  czterech  tysięcy  osób.  Co  to  jest  w 
porównaniu  z paroma  mil ionami,  oglądającymi co  emisję  serial! 
Dziękuję  Panu  za  rozmowę.  Rozmawiała:  Anna  Gadomska 



R OK 

urodzenia 

i 1903 

kobiety  męzczyzni 

160 140 120 100 8 0 6 0 

ilość  kobiet  w  danym  roczniku 

ROK 

urodzenia 

4 0 6 0 8 0 100 120 140 

ilość  mężczyzn  w  (Innym  roczniku 

Piramida  wieku  przedstawia  ile osób  urodzonych  w danym  rocz
niku zamieszkiwało  Ustroń  31 grudnia 2001  r. Najwięcej było  osób 
urodzonych  w czasie wyżu  demograf icznego  w  latach  pięćdziesią
tych    149  kobiet  urodzonych  w  1956  r.  i  138  mężczyzn  urodzo
nych  w  1952  r.  Również  z  wyżu  lat  siedemdziesiątych  obecnie 
Ustroń  zamieszkuje  bardzo  wiele  osób.  Przykładowo  142  kobiety 
urodzone  w  roku  1977  i  143  mężczyzn  urodzonych  w  1979  r. 

Wręcz  katastrofalnie  wyglądają  ilości  urodzonych  ustroniaków 
w  ostatnich  latach.  101  chłopców  i  101  dziewczynek  urodzonych 
w  roku  1993  zamieszkuje  obecnie  Ustroń,  natomiast  z  1994  r. 
mieszka  w  Ustroniu  84  dziewczynki  i  86  chłopców,  z  1996  r.  82 
dziewczynki  i 73  chłopców.  Urodzonych  w  2001  r. jest  zaledwie 
74  dziewczynki  i 66  chłopców.  Zresztą  najlepiej obrazuje  to  pira
mida  wieku  mieszkańców  naszego  miasta. 
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Do Redakcji  Gazety  Ustrońskiej. 
Uprzejmie  informujemy,  że wszelkie  zmiany  w wystroju  wnętrz 

Café  Europa  od  czasu  jej  uruchomienia  nasląj)Hy  hez  naszego 
udziału.  Nikt  też  nie prosił  Domu  Europejskiego,  ani  Towarzy
stwa  Miłośników  Ustronia  o akceptacje  zamierzonych  zmian.  Z 
ubolewaniem  stwierdzamy  że stało  się  to zaledwie  w niecały  rok 
po oddaniu  Café  Europa  do użytku.  Nasze  zaangażowanie  u  re
mont  kawiarni  było  przez  inwestora  strategicznego  w pełni  ak
ceptowane.  Sam  inwestor  zaistniał  w procesie  inwestycyjnym 
kawiarni  staraniem  członka  Domu  Europejskiego.  Ze  znanych 
nam  opinii  osób  odwiedzających  ten  lokal  wynika,  że  w  pier
wotnym  wystroju  zyskał  on uznanie  i podobał  się.  Kierownictwo 
lokalu,  bez uzgodnienia  z kimkolwiek  dokonało  zmian  na  nieko
rzyść  wystroju  wnętrz.  Dotyczy  to zarówno  „przemalówki'  sali 
bufetowej  jak  i ustawienia  ir niej  monstrualnych  boksów  na  tle 
luster, stiuków  i okien,  nie  mówiąc  już  o fatalnej  tapicerce. 

Straszy  też  swoim  wyglądem  czeluść  scenki,  na  której  obok 
żyrandola  z kryształu  górskiego  zawisła  lustrzana  dyskotekowa 
kula,  rzucająca  snopy  kolorowych  błysków  w oczy gości.  Szpecą 
także  rejlektorki  w czarnych  oprawach,  jak  i strzęp  tkaniny  wi
szący  pod  nadprożem  u wlotu  sceny.  A  miała  lam  być  kurtyna. 
Nieporozumieniem  też jest  szafa  grająca  na scence,  wydająca  z 
siebie  piekielne  dźwięki,  swoją  mocą  zagłuszające  towarzyskie 
rozmowy  przy  stolikach,  czy w tańcu.  Scenka  dotąd  nie  doczeka
ła się projektowanego  wystroju. 

Wątpliwą  ozdobą  jest  także  przystrajanie  włoskiej  produkcji, 
eleganckich,  kryształowych  żyrandoli  i  kinkietów  jarmarczny
mi, karnawałowymi  balonikami,  jakby  „śliczności  było za mało ". 

Od  początku  przejęcia  „Prażakówki"  mieliśmy  w  zamyśle 
utworzenie  przy  MDK  Centrum  Edukacji  Europejskiej  (CEE). 
Pod  tym kątem  więc  byl  komponowany  wystrój  lokalu.  Ostatnio 
zamysł  nasz  zaczyna  nabierać  realnych  kształtów.  Już  teraz  zo
stały  zapoczątkowane  w Café  Europa  wieczory  literackie  gro
madzące  grono  zainteresowanych  osób.  Takie wieczory  wyma
gają  odpowiedniej  oprawy  i charakteru  lokalu.  Dlatego  też  za
leży nam,  aby pierwotny  wygląd  kawiarni  zosta! przywrócony.  Z 

oferu ie: (dojazd od ul. Uroczej) 

 TV Philips 490 zł 
 wieża Sony 3 CD 2 8 + 2 8 + 5 0 + 5 0 Vat 
 sofa 2osobowa od 210 zł 
 foteliki samochodowe od 15 zł 
 odtwarzacz CD 90 zł 

pewnością  nie  tworzą  go  owe  nieergonomiczne,  nie  dostosowa
ne gabarytowo  do  wnętrza,  monstrualne  boksy. 

Kawiarnia  Restauracja  Café  Europa,  aczkolwiek  dzierżawio
na,  nadal  jest  własnością  miasta,  bo  stanowi  integralną  część 
Miejskiego  Domu  Kultury.  Urząd  Miejski  zawarł  umowę  z  Do
mem  Europejskim  Ustroń co do  remontu  i uruchomienia  lokalu, 
licząc  jednocześnie,  że  prowadzona  w  nim  będzie  działalność 
na poziomie  odpowiadającym  europejskim  standardom  i że  nie 
będzie  to jeszcze  jedna  więcej  gospoda  w mieście.  Umowa,  któ
rą  później  zawarł  dzierżawca  bezpośrednio  z  Domem  Kultury 
pomija  zarówno  T.M.U. jak  i C.E.E  Ustroń,  choć  stowarzysze
nia  te miały  pełnić  merytoryczny  nadzór  nad  działalnością  sto
sowną  do  charakteru  lokalu  jaki  został  zaprogramowany.  Nie 
dopatrujemy  się tu absolut nie złej  woli ze strony  Dyrekcji  M.  D.  K. 
Dobrze  by było jednak,  gdyby  do  umowy  załączono  odpowiedni 
aneks,  który  umożliwiałby  ingerencję  vr działalność  lokalu  ze 
strony  naszych  stowarzyszeń.  Obecny  stan  prawny  nie  pozwala 
nam  na  to.  Nie  mamy  więc  wpływu  ani  na  działalność,  ani  na 
manipulacje  vi' wystroju  wnętrz  .  A  już  absolutnie  nie  odpowia
damy  za  aromat  i smak  serwowanej  tam  kawy  czy  potraw.  Nie 
mamy  leż możliwości  wywierania  nacisku  na  inwestora,  aby  ze
chciał  dokończyć  wszystkie  przewidziane  w  projektach  Café 
Europa  roboty,  z klimatyzacją  włącznie.  Może  na brak  tej  ostat
niej  zwróci  uwagę  nadzór  sanitarny. 

Wystrój  lokalu  został  zaprojektowany  przez  fachowców:  ar
chitekta  Halinę  RakowskąDzierżewicz  i plastyka   artystę  ma
larza  i rzeźbiarza  Karola  Kuba/ę  absolwenta  krakowskiej  Aka
demii  Sztuk  Pięknych,  którego  projekty  przyozdobiły  wiele  reno
mowanych  wnętrz  i  kościołów  w  Małopolsce  i na  Śląsku.  Wy
mienione  osoby  wykonały  projekty jak  i sprawowały  nadzór  przy 
ich  realizacji  całkowicie  społecznie.  Koszty  wykonania  owych 
projektów  i nadzoru  realizacyjnego  stanowiłyby  poważną  kwo
tę, znacznie  przekraczającą  kilka  tysięcy  złotych.  Teraz  okazuje 
się,  że  ich  trud  zmarnowano. 

Żywimy  nadzieję,  że zarówno  władze  miejskie  i  samorządowe 
oraz  naciski  ze  strony  społeczeństwa  i Dyrekcji  Domu  Kultury 
sprawią,  że  Café  Europa  odzyska  pierwotną  aranżację  i  będzie 
spełniać  funkcje  jakie  były  założone. 

Prezydent  Domu  Europejskiego  Ustroń 
prof  dr hab.  Joachim  Liszka 

Zarząd  Miasta  Ustroń 
43450  Ustroń  ul.  Rynek  I 

zaprasza  do  złożenia  ofert  w  przetargu  nieograniczonym  na: 
Oznakowanie  poziome  uli c  w  2002  rok u 

Formularze  zawierające  informacje  o  warunkach  zamówienia 
można  odebrać  osobiście  w  Wydziale  Inwestycji  i  Gospodarki 
Gruntami  Urzędu  Miejskiego  (pokój  nr  33)  w  godzinach  od  800 

do  I5 00  lub  za  zaliczeniem  pocztowym.  Zamkniętą  kopertę,  za
wierającą ofertę,  należy  złożyć  w  siedzibie  zamawiającego  (  po
kój  nr  33  ) w  terminie  do  19.04.2002  r. do  godz.  10.00.  Koperta 
powinna  być odpowiednio  oznaczona:  Przetargoznakowanie 
poziome.  Pracownikiem  uprawnionym  do  kontaktów  z  oferenta
mi jest:  Naczelnik  Wydziału  Inwestycji  i  Gospodarki  Gruntami 
mgr  inż.  Andrzej   Siemiński  (tel.  8579319).  Otwarci e  ofert 
nastąpi  w  siedzibie  zamawiającego,  w  sali  sesyjnej  (pok.  nr  24), 
w dniu  19.04.2002  r. o  godz.  11.00. 
W  przetargu  mogą  wziąć  udział  oferenci,  którzy: 
  nie zostali  wykluczeni  na  podstawie  art.  19  i art.  22  ust.  7; 
  spełniają wymagania  art.  22  ust.  2  Ustawy  o  zamówieniach  pu
blicznych. 
Zamawiający nie  dopuszcza  składania  ofert  wariantowych 
Miejsce  realizacji:  Miasto  Ustroń  Zloty  deszcz  pod  śniegiem.  Fot.  W.  Suchta 
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Bujanie w obłokach 
Mieszkanie  w blokach  kojarzy  się jednak  z pewnym  dyskom

fortem.  A właściwie  to chyba jest  tak, że ci, którzy nie mają  da
chu nad głową marzą o własnym  M3  lub M4,  a gdy  zdobędą 
mieszkanie  i pewną  stabilizację  życiową,  to o He mają środki  fi
nansowe  ku temu, starają  się zbudować  rodzinny  dom. 

Ja mieszkam vi' bloku od ponad  trzydziestu  lat. Widocznie przy
zwyczaiłam  się lub nie miałam  innych możliwości.  Mniejsza o to. 
Wszystko można  rozważać  na  wiele sposobów.  Opisywanie  uro
ków mieszkania  w blokach  nie będzie jednak  tematem  mojej vvv'
powiedzi.  Chciałam jedynie  zwrócić  uwagę  na  atrakcję,  która 
nie jest  dostępna  właścicielom  domków jednorodzinnych  w  ta
kim stopniu jak  mnie. Otóż mieszkam  na czwartym piętrze,  toteż, 
jak  wielokrotnie podkreślam  w rozmowach  z moimi  znajomymi, 
jestem  bliżej  nieba. 

Mój pokój  mieszkalny  posiada  obszerny  balkon  zwrócony  w 
kierunku  południowo    zachodnim,  więc  posiadam  widok  na 
wspaniałą  panoramę  od  Czantorii  po  Goleszów,  a nawet  frag
menty Skoczowa.  Lecz do tego pięknego  pejzażu,  który jakże  czę
sto zmienia swą szatę, jakoś  już  się przyzwyczaiłam.  Choć  nieraz 
się nim zachwycam,  bywają  dni, gdy z różnych  powodów  go  nie 
dostrzegam,  natomiast  chmury fascynują  mnie stale  i  niezmien
nie. Wydają mi się tak piękne,  tajemnicze  i niedoścignione  zara
zem, że ich urody nie potrafiłabym  porównać  do żadnego  wytwo
ru rąk człowieka,  ani do innego dzieła natury, która stale  potrafi 
mnie  zauroczyć. 

Nie rozpatruję chmur w kontekście  zjawiska przyrody, lecz jako 
wyjątkowy kunszt artystyczny.  Posiadają  niespotykane  bogactwo 
formy  i kolorystyki.  Jest  w nich coś f inezyjnego  i  ekspresyjnego 
zarazem,  toteż zapewne  żaden  malarz nie odda  ich istoty. Ciągły 
ruch, nieustanna zmiana barw i kształtów powoduje  nadzwyczajne 
widowisko.  Na nieboskłonie  można  dostrzec  całą,  bogatą  gamę 
nastrojów Ziemi.  Od słonecznej  aury mieniącej  się złotem  na la
zurowym błękicie, gdzie leniwie płyną pierzaste, zwiewne obłoczki, 
które spragnionym  w letnim skwarze przypominają  śmietankowe 
lody, aż po szamotaninę  ciężkich,  granatowych  chmur,  zapełnia
jących ciemnością  niebo przed  ulewą. Jeśli  można powiedzieć  o 
czymś, że jest  tego nieskończona  ilość,  to właśnie  odnosi  się  to 
do zmienności  nieba,  które w każdym  ułamku sekundy jest  inne. 
Zachwycam  się jego  pięknem  i zmiennością,  choć chyba  rzadko 
uzmysławiam  sobie jego  bezkres  i ogromny  wymiar poza  moim 
polem  widzenia. 

Trudno obserwować  codzienną  wędrówkę słońca, które poraża 
wzrok kosmicznym blaskiem, jednak  u schyłku dnia strudzone  dłu
gą drogą, traci swą moc i silę, a z kolei niebo wokół niego nabiera 
rumieńców  i niejednokrotnie przez  dłuższy czas ognista  czerwień 
walczy z granatem nocy. Sceny te emanują dynamizmem  i bojowo
ścią, której nie powstydziłyby  się największe obrazy  batalistyczne. 
Walka dnia  i nocy rozgrywająca  się na niebie jest  doprawdy  nie
zmiennie fascynująca  choć jakże  zmienna.  Bez  względu na  aurę 
codziennie poddaję  się  temu rytuałowi,  który jest  jak  zew  natury 
i żegnam  słońce  wpatrzona  w moje  niebo z  niemym  zachwytem. 
Z tego obrazu emanuje siła, a równocześnie  ukojenie. 

Niebo jest  niedościgłą  tajemnicą,  utożsamiane  ze Stwórcą  i ra
jem, może być także zachwycającym  obrazem  wiecznie  zmienia
jącej się natuiy.  Lidia  Szkaradnik 

Nak ładem  Urzędu  Miasta 
kaza ło  się  wydawn ic two 
„Ustrońskie  Pejzaże".  Współ
autorami  publ ikacji  są  Lidi a 
Szkaradnik,  dla  której  jest  to 
pierwsza próba zebrania  części 
bogatego  dorobku  pisarskiego 
oraz  Wojsław  Suchta,  którego 
zdjęcia stanowią  ilustrację,  do
powiedzenie  a  czasem  prze
rywnik  między  utworami. 

Danuta  Koenig  w  posłowiu 
pisze o utworach  L.  Szkaradnik 
m.in.:  „Zebrane  myśli  w  tek
stach  także  poetyckich jak  i pi
sanych  prozą, stanowią  swoisty 
pamiętnik  literacki,  w  których 
przewijają się  zasadniczo  tema
ty związane z umiłowaniem  ro
dzinnego  miasta  i  cieszyńskiej 
ziemi,  tęsknotą  i żalem  za  od
chodzącymi  formami życia,  ob
serwacją przemian jakie  zacho
dzą  we  współczesnym  świecie, 
a  także  ze  związkiem  człowie
ka  z  pracą  na  roli,  człowieka, 
któiy korzeniami wrósł w tę zie
mię".  Sama autorka  we  wstępie 
tłumaczy  czytelnikom,  że  „nie
łatwo  było  (...)  dokonać  selek
cji  własnej  twórczości  i  wybo
ru  niewielkiej  ilości  tekstów 
spośród  ponad  trzystu jakie  po
wstały  na  przestrzeni  ostatnich 
dziesięciu  lat (...)". Dodajmy, że 
w  zbiorku  pomieszczono  za
równo  utwory  pisane  literacką 
polszczyzną  oraz  tak  chętnie 
czytane  teksty  gwarowe. 

Czarnobiałe  fotograf ie  W. 
Suchty  będące  w  tym  wydaw
nictwie  ilustracjami  utworów  a 
czasem  samodzielnymi  „opo
wiadaniami",  pokazują  bardziej 
namacalnie  jak  ten  opisywany 
przez  L.  Szkaradnik  świat  wy
gląda w rzeczywistości.  Nostal
giczne  jesienne  drzewa,  zimo
we rozsłonecznione  krajobrazy, 
górskie  potoki,  łąki  i chmury  
piękno,  które  nas  otacza,  mo
ment wart zapamiętania,  uchwy

cony dzięki  spojrzeniu,  którego 
odbicie  odnajdujemy też od  je
denastu  lat  na  łaniach  „Gazety 
Ustrońskiej". Swoistym  smacz
kiem  jest  fakt,  iż  fotografie  są 
c żarn o b i ał e.  P rzy z wy c zaj e n i 
do  folderowej  „poetyki"  wielu 
wydawnictw  powinniśmy  jed
nak spróbować docenić  ten  fakt, 
że oto przywrócono nam coś,  co 
utraciliśmy  z  chwilą  szerszego 
upowszechnienia  kolorowego 
druku  ilustracji,  a  mianowicie 
surowy,  graf iczny,  ale  o  ileż 
bliższy  prawdziwej  sztuki,  wy
raz  fotografi i.  Ludzie  zawsze 
dążyli do publikowania  zdjęć w 
kolorze,  j ednak  n iezmiern ie 
rzadko miało to  jakiś ambitniej
szy, bardziej artystyczny  wyraz. 
Moim  zdaniem  tekst  poetycki 
domaga  się  towarzystwa  szla
chetnej, nie krygującej się  foto
grafii  czarnobiałej. 

Na  zakończenie  zdanie  ze 
wstępu:  „Publikacja  ta jest  cie
kawą  lekturą,  która  zarówno 
wzruszy,  rozbawi  jak  i  zmusi 
do  refleksji.  Będzie  z  pewno
ścią  mocną  pozycją  wśród  I icz
nycli  wydawnic tw,  k tórymi 
może  poszczycić się nasze  mia
sto".  Trudno  byłoby  zachęcić 
do  sięgnięcia  po  tę  publikację 
bardziej  lapidarnie  i  celnie. 

Ann a  Gadomska 
Obok  publikujemy  fragment 
książki 

L.  Szkaradnik  gratulują  przedstawiciele  Towarzystwa  Miłośników 
Cisownicy  Teresa  Waszut  i Witold  Pieńkowski.  Fot.  W.  Suchta 
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CO NAS CZEKA 

R u i ny  na  p e r y f e r i a c h . ..  F o t.  W.  S u c h ta 

Matematyka    absolwent  UJ   sesja, 
matura,  egzamin,  lei. 8518686 

Videofilmowanie. 
lei.  8543827,  0603580651. 

„ U  Marusia".  ul. Grażyńskiego  27,  tel. 
8544997.  Bankiety, przyjęcia,  domo
wa  kuchnia.  Zapraszamy. 

OknaOknaOkna.  Najniższe  ceny na 
Śląsku.  UstrońHcrmanice,  Skoczow
ska  47e, 
tel.  8545398  (obok  kolektury  lotto). 

Matematyka,  fizyka. 
Teł.  8542821,  0501152095. 

Protezy  dentystyczne,  naprawa. Ser
wisDenl,  Ustroń,  ul. Stawowa 2. 
Tel.  8543566,  0606820807. 

Masz problemy  alkoholowe? 
Zadzwoń!  Skuteczna  terapia. 

Bezp ła tn ie.  T e l .  8 5 4  1 3  58 

Hurtownia  RolnoPrzcmysłowa  Rol
mozbytJasicnica    części  zamienne do 
ciągników  i maszyn  rolniczych,  części 
i  środki  higieny  do dojarck  Dcl  .aval. 
Regenerujemy  pulsatory  do  dojarck 
Al f a  Laval.  Tel.  033/8152889." 

Zat rudnię  k ierownika  restauracji  z 
praktyką  oraz  barmana. 
Tel. 0505729064  lub 032/381 2700. 

Cykl inowanie,  układanie  parkietów, 
boazerii,  mozaik  i  podłóg. 
Tel.  8542952  w godz.  68  i  1922. 

2099zl  z  VAT za komputer  z  monito
rem.  AM Dl 000,  CD52xLG.  GForce 
2  3 2 m b,  dźw ięk,  H D D 4 0 G B, 
I 2 8 R A M .  FDD, o b u d o wa  C o d c
gen300W.  monitor  15".  Termbud, Mi 
lówka.  ul.  Jagiellońska 81. 
Tel. 033 863 72 08. kom. 0 602  820426. 

Widcorc jest rac ja  cy f rowa,  zd jęc ia. 
8544357. 

Ocieplanie  budynków. Tynki  akrylowe 
i mineralne.  Promocja wiosenna  od 45 
z ł /nr.  Tel.  033  863 72 08, kom.  0602 
820  426,  0 608  826  320. 

1113  kwie tn ia  apteka  Os.  M a n h a t a n ,  tel.  8542605. 

1416  kwie tn ia  apteka  E lba.  ul. C ieszyńska  2. tel.  8542102. 

1719  kwie tn ia  apteka  Myś l iwska,  ul. S k o c z o w s ka  111,  tel.  8542489. 

P rze jęc ie  d y ż u ru  n a s t ę p u je  o  g o d z.  9 . 00 rano. 

D y ż ur  r o z p o c z y na  s ię z  c h w i lą  z a m k n i ę c ia  os ta tn i ej  ap tek i. 

1/1rww.  u s t r o ń . p ! 

ul.  Hutnicza  3, tel. 8542996. 

Wystawy  sta le: 
—  1 lutnictwo  i ku/.nictwo  Ustronia  zc skansenem  przemysłowym 
—  Galeria  Sztuki  Współczesnej  B.K.  I lcczko 
—  Obraz  l udwika  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   13. 

ul.  3  Maja  68.  tel. 8542996. 

Wystawy  stale: 
—  Medale  i ekslibrisy  z kolekcji  Marii  Skalickiej. 
—  Chrząszcze,  motyle,  muszle,  skamiel iny  z  kolekcji  Tomasza  Gazurka 
Wys tawy  czasowe: 
—  Wystawa  malarstwa  M. Imiolczyk  pt. ..Kwiaty"   do 30.04. 
Oddz iał  czynny:  we wtorki  9   17,  środy  9  14, 

w  piątki  i soboty  913. 

ul.  Ogrodowa  1, tel.  8543108 

ul.  Blaszczyka  19,  tel.  8541100.  Galer ia  czynna  cały  czas. 

ul.  Sanatoryjna  7, tel. 8543534  wew.  488. 

Galer ia  czynna:  od poniedziałku  do piątku 9   16, w soboty  9   13. 

Rynek  3A,  tel. 8545458,  cniail  bpiwa@polbox.com 

Wystawy  sta le: 
—  „Postacie  i sceny  literatury  polskiej", w seriach:  „Trylogia",  „Pan  Tadeusz", 

„Wesele".  „Chłopi" ,  „Faraon",  „Krzyżacy"  i  inne. 
Wystawy  czasowe: 
—  Malarstwo  współczesne:  promocja  i  sprzedaż  (Lvgcni  Afanassicv,  Iwona 

Konarzewska.  Karol  Kubala, Jan Szinek  i  inni). 
Biuro  i galer ia  czynne:  od poniedziałku  do niedzieli  od  10.00 do  17.00. 

Rynek  I. 

—  Malarstwo  Elżbiety  Szolomiak  i twórców  beskidzkich, 
—  Rękodzieło  ludowe 
Salon  czynny:  codziennie  od 9.30  do 17.00.  soboty  od 9.30 do  13.00. 

ul.  Daszyńskiego  28,  tel. 8542906. 

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  Angielskiego  dla  młodzieży 
p ią tk i:  '  godz.  15.30  17 .00. 

   Ustroń,  ul.  Słoneczna 9,  8541984. 

poniedziałki,  środy,  piątki  17.00    20.00 

  Ustroń.  Słoneczna  9 
—  grupa  AA  czwartek  17.30    19.30 
—  grupa  dla wspóluzależnionych  wtorek  17.30    19.30 

K U L T U R A 
12.04  godz. 18.00 

13.04  godz.  9.00 

13.04  godz. 19.00 

13.04  godz.  20.00 

20.04  godz.  9.00 
20.04  godz. 18.00 

24.04  godz. 19.00 

25.04  godz.  912.00 

V  Cha ry ta t ywna  Aukc ja  Obrazów  Rzeźby  i  Sztuki 
Użytkowej   Kompleks  Gastronomiczny  Casablanca 
Chór  „ L a u d a m u s"  z  Pieszczan    udział  we mszy Św. 
Kościół  iu'.  Klemensa 

Koncert  C h ó ru  „ L a u d a m u s"  z  Pieszczan    Kościół 
i i f .  Klemensa 
Wieczorek  taneczny  pana  Marc jana   MDK  ..Praża
kówka  " 
VI I  Wiosenny  Turniej  Piłki  Siatkowej   SP2 
Chór  Post/Telekoni/Kevelaer  udział w mszy  św.  Ko
ściół  .vii'.  Klemensa 
K o n c e rt  C h ó ru  P o s t / T e l c k o n i / K c v c ł a cr    Ko
ściół  ewangełickoaugsburski 
Gimnazjalny  Konkurs  Teatralny   MDK .. Prażaków  ka " 

KIN O  „ZDRÓJ1', ul. Sanatoryjna  7 (baseny),  tel/fax  8541640 
11.04  godz.  16.00  Władca  pierścieni,  cz. I Drużyna pierścienia   (12 1.) 

Władca  pierścieni,   I   fantasy  (121.) 

Władca  pierścieni,  1   fantasy  (12 I.) 

Władca  pierścieni,   I   fantasy  (12 1.) 

godz.  20.45 

1218.04  godz. 17.00 

godz.  20.00 

Kin o  premier 
11.04  godz. 19.00  Vidocq   kostiiimowosensacyjny  ( 15 1.) i w  r e p r e z e n t a c y j n ej  d z i e l n i cy  m i a s t a.  F o t.  W.  S u c h ta 
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Kuźnia  Ustroń   Kończyce  Małe  0:1  (0:0) 

  Bardzo  nieszczęśliwy  przebieg  miał  inauguracyjny mecz  naszej 
drużyny  seniorów.  Moim  zdaniem  jest  to  wynik  zadufania  na
szych  zawodników,  którzy  uważają,  że  Kończyce  Małe  można 
bez  trudu  pokonać.  Wszyscy  chyba  zauważyli,  że  drużyna  z  peł
nym  zaangażowaniem  grała  w  końcówce  meczu.  Mam  nadzieję, 
że  ten  zimny  prysznic  w  pierwszym  meczu  spowoduje,  że  kolej
ne  spotkania  będą  przebiegały  w  zupełnie  inny  sposób    stwier
dził  po  pierwszym  meczu  ligi  okręgowej  tej  wiosny  prezes  KS 
KuźniaInżbud  Zdzisław  Kaczorowski. 

Mecz  z  Kończycami  Małymi  zajmującymi  trzecie  miejsce  od 
końca  toczył  się  przy  padającym  śniegu.  W  pierwszej  połowie 
spotkania  była  to  prawie  zadymka.  Grano  więc  na  śniegu,  co  na 
pewno  nie  sprzyja  drużynie  atakującej.  A  Kuźnia  atakowała  od 
początku  spotkania.  Kończyce  ograniczały  się  do  kontrataków, 
zresztą  niezbyt  groźnych.  Niestety  po  trzech  minutach  gry  boisko 
musiał  na  skutek  kontuzji  opuśc ić  Marc i n  Mar ianek .  Już 
w  pierwszej  połowie  nasi  zawodnicy  zmarnowali  kilk a  dogod
nych  sytuacji.  W  sytuacji  sam  na  sam  z  bramkarzem  fatalnie  pu
dłował  grający  trener  Dariusz  Halama.  Strzał  Romana  Płazy 
z  dystansu  odbija  się  od  poprzeczki.  Kuźnia  często  atakowała, 
gra  się  toczyła  prawie  cały  czas  na  połowie  Kończyc,  ale  niewie
le to  w sumie  dawało.  Sposób  gry  Kuźni  nie zmienia  sie  po  prze
rwie.  Są  sytuacje  podbramkowe,  raz  piłka  odbi ja  sie  od  słupka, 
a że sytuacje zmarnowane  lubią  się  mścić,  w 61  minucie  Kończy
ce  przeprowadzają  jeden  z  kontrataków,  następuje  faul  na  polu 
karnym  i  Kuźnia  przegrywa.  Do  końca  spotkania  nie  udaje  się 
odrobić  strat. 

Przy  piłce  R.  Płaza.  Fot.  W.  Suchta 

W  meczu  nie  wystąpił  napastnik  Kuźni  Mieczysław  Sikora. 
Jego  nieobecność  prezes  Z.  Kaczorowski  tak  tłumaczy: 
  Sikora  jest  zawodnikiem  młodym,  ambitnym  i chce  grać  w  co
raz  wyższej  klasie  rozgrywek.  Zimą  przeprowadzali  z  nim  roz
mowy  przedstawiciele  Ceramedu  z BielskaBiałej. Zawodnik  tre
nował  z  nimi  nawet  w  styczniu  i  lutym,  a  poza  tym  nastawił  się 
psychicznie,  że wiosną  zagra  w wyższej  klasie.  Wszystko  to  spra
wiało,  że  współpraca  z  drużyną  była  niespójna.  Mogliśmy  się 
oczywiście  uprzeć  i nigdzie  go  nie  puścić,  nie  reagować  na  jego 
prośby.  Stwierdziliśmy  jednak,  że  należy  dać  mu  szansę  i  został 
wypożyczony  do  Koszarawy  Żywiec  na  trzy  miesiące.  Może  to 
być  dla  nas  korzystne,  gdyż  w  czerwcu  M.  Sikora  wróci  do  na
szego zespołu. To wypożyczenie nie jest  spowodowane  naszą  non
szalancją,  jakimś  zaniedbaniem,  ale  jest  to  przychylenie  się  do 
prośby  młodego  zawodnika. 

Porównując z  rundą  jesienną  drużyna  KuźniInżbudu  wystąpi
ła w dość okrojonym  składzie,  l ak  o  tym  mówi  kierownik  druży
ny  Maria n  Żebrowski: 
  Z  podstawowego  składu  brakuje  zawieszonego  Roberta  Mary
nowskiego,  nie  gra  kontuzjowany  Andrzej  Bukowczan,  podob
nie  jak  Szymon  Pietrzyk.  Pozyskany  niedawno  Damian  Cichoń 
nabawił  się zapalenia  płuc  i przez  miesiąc nie będzie  grać  i  treno
wać.  Dodatkowo  dziś  po  trzech  minutach  spotkania  z  boiska 
musiał  zejść  M.  Marianek.  Drużyna  jest  więc  poważnie  uszczu
plona,  a  przed  nami  mecz  w  Kozach  i Puchar  Polski  z  Beskidem 
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Udanie zadebiutował  S. Sadlik  (pierwszy  z  lewej).  Fot.  W.  Suchta 

Skoczów.  Mimo  trudności  musimy  wziąć  sie  w  garść  i  wyzwolić 
z  siebie  trochę  dodatkowej  energii.  Niestety  w  drużynie  zauwa
żam  brak  zaciętości,  motywacji,  tej  sportowej  złości,  która  po
zwala  wygrywać  mecze. 

Kłopoty  kadrowe  sprawiły,  że  sięgnięto  po  młodych  zawodni
ków.  Bardzo  dobrze  w swym  debiucie  wypadł  Sebastian  Sadlik. 
Co  prawda  to  po  jego  faulu  sędzia  podyktował  rzut  karny  prze
ciw  Kuźni,  ale generalnie  zaprezentował  się  jak  na debiut  w  lidze 
okręgowej  bardzo  dobrze.  W  bramce  wystąpił  jeszcze  do  nie
dawna  zawodnik  Kończyc  Paweł  Macura . 

Kuźnia  wystąpiła  w  składzie: 
Paweł  Macura,  Piotr  Popławski,  Tomasz  Słonina,  Michał  Ko

twica,  Rafał  Podżorski  (od  63  min.  Maciej  Szatanik),  Dawid 
Szpak,  Mariusz  Sałkiewicz,  Roman  Płaza,  Sebastian  Sadlik  (od 
70  min.  Janusz  Szalbot),  Marcin  Marianek  (od  3  min.  Piotr  Hu
sar),  Dariusz  Halama. 

Po  meczu  trener  Kuźni lnzbudu  D.  Halama  powiedział: 
  Na  pewno  byliśmy  lepszą  drużyną  i co  do  tego  nie  ma  wątpli
wości.  Powiem  najprościej    jak  się  nie  strzela  bramek,  trudno 
wygrać.  Mecz,  który  powinniśmy  wygrać  j uż  w  pierwszej  polo
wie,  przegrywamy.  Niestety  po  straconej  bramce  gra  zrobiła  się 
nerwowa,  a  w  końcówce  cha
os.  Nie  zrzucam  winy  na  wa
runki  atmosferyczne,  czy  sy
tuację  kadrową,  gdyż  w  tym 
składzie  też  powinniśmy  wy
grać.  Zawiodła  skuteczność 
tak z mojej strony jak  i  innych 
Zawiódł  atak  i sam  do  siebie 
mam  pretensje  za  ten  mecz, 
szczególnie  za  nie  wykorzy
stanie dogodnej sytuacji.  Indo
lencja strzelecka, do  tego  pech 
i przegraliśmy  mecz. Nie  wąt
pię, że będzie  lepiej w  najbliż
szych  meczach.  (ws) 

I.  Zabrzeg  42  4816 
2.  Czaniec  41  4011 
3.  Porąbka 
4.  Kuźnia 

33  4223 3.  Porąbka 
4.  Kuźnia  30  3824 
5.  Kobicrnicc  29  2823 
6.  Zebrzydowice  28  3636 
7.  Chybie  24  2927 
8.  Bestwina  24  3030 
9.  CzarniGórąl 0  24  3134 
10.  Milówka  21  3530 
11.  Kozy  21  2933 
12.  Śrubiarnia  21  2429 
13.  Skoczów  II  21  2838 
ł4.  Kończyce M.  20  3144 
15.  Wieprz  14  2562 
16.  Czechowice  11  2559 

Przy  piłce grający trener  D.  Halama.  Fot.  W.  Suchta 
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Potwierdziła  się dobra  forma ze  sparingów.  Fot.  W.  Suchta 

Trójwieś  Istebna   Mokatc  Nie rod zim  2:8  (0:3) 

Efektownie  rozpoczęli  roz
grywki  rundy wiosennej  „Akla 
sy"  p i łkarze  z  Nierodz imia. 
Wygrali  przekonywująco  prze
ważając wyraźnie  w całym  me
czu  z  Istebną.  Grano  w  Iskrzy
czynie,  gdyż  właśnie  tam  Trój
wieś  rozgrywa  swe  mecze. 
Z  rzutu  kaniego  i rzutu  wolne
go dwie bramki zdobył  Szymon 
Holeksa,  a po dwa  gole  zdoby
li  również  IVliclia i  Borus  i  Ra
fał Dudela, zaś po jednej  bram
ce  strzeli li  Dar iusz  Ihas  i 
Adam  Puzoń.  Piłkarze  Niero
dzimia  zagrali  w tym  spotkaniu 
swobodnie,  tworzyli wiele  sytu
acji podbramkowych,  wiele  ak
cji  kończyło  się  strzałami  na 
bramkę.  Gdy  trzeba  było,  dru
żyna  Mokate  przetrzywała  pił
kę    niektóre  akcje  to  ponad  10 
dokładnych  podań  i  na  zakoń
czenie  strzał  na  bramkę.  Trój
wieś  ograniczała  się  wyłącznie 
do kontrataków  i dwie takie pró

by  przyniosły  powodzenie  w 
drugiej  polowie  spotkania,  gdy 
mecz  praktycznie  był  rozstrzy
gnięty. Bardzo dobrze  wkompo
nowali  się  w  zespół  Nierodzi
mia  nowi  zawodnicy  D.  Ihas 
i  R.  Dudela.  Ten  ostatni  gra 
w  środku  pomocy  i bardzo  do
brze potrafi pokierować  grą  ca
łej  drużyny.  Za  tydzień  mecz 
prawdy  z  Brenną.  (ws) 

1.  Kaczyce 
2.  Pogwizdów 
3.  Brenna 
4.  Górki  W. 
5.  Istebna 
6.  Nierodzim 
7.  Zablocie 
8.  Wisła 
9.  Puńców 
10.  Drogomyśl 
11.  Kończyce W. 
12.  Strumień 
13.  Simoradz 
14.  Pogórze 

34 
31 

26 
25 
21 

18 

17 
17 
16 

13 

10 
4 

4612 
3514 
3723 
3020 
3027 
3126 
2830 
2533 
2633 
2039 
2731 
2227 
1439 
2037 

Witej Jura  i pozdrawiom  tez  insze  chłopy  a  baby 
Przeczyło/ech Jura  Twój artykuł w „  Uslróński"  i doista Ci sie 

dziwiym. A co ty sie tak szczypiesz  człowiecze  lo ty łasy, co mo za 
ˇich sadzy ni płacić  ta  Unia  Europejsko?  Wnerwiosz sie  ganc 
niepotrzebnie  i  zdrowi  tracisz.  Dostaniesz  jaki  hercszlag 
i kopyrtniesz sie ani nie bydziesz wiedziol kiedy. 

A  możne  ci  Twoji znómi  majom  recht,  że  zasadzóm  drzewa 
i cosi gotówki jim  co miesiónc  kapnie.  Ty sie chłopie głupio  nie 
wnerwiej, bo ta naszo Polska je  już dawno łacno sprzedano, choć 
może nie wiysz lo tym. Dyć tam  na północy  i zachodzie  tej naszej 
/ojczyznyjuż downo setki hektarówpokupilise  Niymcy i Hołyndrzi 
i snoci  sie  im lopłaci  cosi  tam sioć,  abo sadzić.  No, a  łoto baji 
nasze  banki  też przeca  sóm  prowie  wszycki  zagraniczne  i  ani 
bardzo nie wiymy kiedy sie to stało.  Tóż sóm widzisz jaki  to je. 

Czytosz  leż co Jura ponikiedy?  Jo  łostatnio przeczytał  takóm 
ksiónżke, co mo na miano „  Boże igrzysko ", a je  to historyja Polski. 
Napisołjóm  Anglik i tymu nazwo! Polskę „  Bożym igrzyskym ", że 
mv  dycki  byli  i sóm  igraszkom,  jako  prawi  autor,  krajym  na 
kółkach, na krawyndzi upadku, a jednakowoż jako nor ód tak łatwo 
sie nie dómy  i jórt jakoś i sie dzierżymy. 

A mało to razy my już  byli pod roztomailymi zaborami? Tóż nie 
starej  sie Jura,  dyć  nasz żywot  krótki.  Jak  bydziesz  mioł  kiedy 
czas, to slow sie do mnie. Jakiś i piwo sie dycki nóńdzie,  lóż cosi 
przerzóndzymy.  Paweł z Polany 

13  i  15 marca  były  dla  siatkarek  z  Gimnazjum  nr  2  w  Ustroniu 
dniami  wyjątkowo szczęśliwymi.  13 marca  w  sali  Szkoły  Podsta
wowej nr 2 w  Ustroniu  odbyły  się  rozgrywki  rejonowe.  Zmierzyły 
się drużyny:  z G3 z  Pszczyny  i z  G2  z Ustronia.  Zespół  z  Ustro
nia  wystąpił  w  składzie  osłabionym  z  powodu  panującej  grypy 
(trzy  zawodniczki  nie mogły  wystąpić w  ogóle,  a  inne grały  osła
bione  po chorobie),  ale wygrał  w pięknym  stylu  2:0. Tym  większa 
była radość dziewcząt, trenera  Zbigniewa  Gruszczyka  i całej  spo
łeczności  szkoły,  która  w  tym  dniu  wiernie  im  kibicowała.  Praca 
i  wiele  miesięcy  treningów  zaowocowały  zakwalifikowaniem  się 
do półfinałów wojewódzkich.  13 marca dziewczęta  zagrały w  skła
dzie:  Luiza  Haraty k    przyjmująca,  Katarzyn a  Kosturek    re
zerwa,  Katarzyn a  Kuraczowska    przyjmująca,  Edyta  Ryma
szewska    przyjmująca, Sylwia  Szlaur     rozgrywająca,  Martyn a 
Tomiczek  rozgrywająca, Przybysława  Tomiczek   atakująca, Ju
styna Trybalsk a   atakująca.  15 marca br. siatkarki  z G2 w  Ustro
niu  wygrały  Puchar  Dyrektora  LO  im.  M.  Kopernika  w  Cieszynie. 
Grały  w  podobnym  składzie  jak  trzynastego  tylko  chorą  Przyby
slawę  Tomiczek  zastąpiła  Magdalena  Cieślar. 

POZIOMO :  1)  obiekt  westchnień  koguta.  4)  maluch  z  Da
ewoo, 6)  imię włoskiej piosenkarki Zadory,  8)  pomieszczenia 
produkcyjne.  9)  ptak   symbol  mądrości,  10)  marne  na  przy
szłość,  11)  wypełniony  towarem,  12)  miasto  we  Francji, 
13)  danie  dla  bobasa.  14)  odpad  skrawania,  15)  ogólniak, 
16)  .... domini  2002.  17)  gość z zaświatów.  18) Arkę  zbudo
wał,  19) Pugaczowa  rosyjska piosenkarka,  20)  stolica  staro
żytnej Bcocji. 

PIONOWO :  1) urzędnik grodzki,  2)  sensacje,  niesamowito
ści. 3) sportowa  realizacja, 4) konkurentka kina, 5)  strachliwe 
drzewo, 6) błaganie, skamlenie,  7)  krokodyle,  II )  grana w te
atrze,  13)  krasule,  17) złotówka w  skrócie. 

Rozwiązanie  krzyżówki  powstanie  po  odczytaniu  liter  z  pól 
oznaczonych  liczbami  w  dolnym  rogu.  Termin  nadsyłania 
hasła  mija 22  kwietnia. 

Rozwiązanie  Krzyżówki z nr   12 

M A R C O W E  S Ł O N E C Z K O 
Nagrodę  30  zł  otrzymuje  ANNA  CIEŚLA R  z  Ustronia, 
ul. Źródlana  2a.  Zapraszamy  do  redakcji. 
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