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Poznaj Instruktorów 
„Bazy Talentów”, 

str. 17
Przytulia - jedyny taki  
Dom w Polsce, str. 19

Drodzy Czytelnicy!
Jesień obfituje w wydarzenia  

o niemałej wadze. Zarówno w per-
spektywie całego naszego Narodu, 
jak i lokalnej społeczności Małej Oj-
czyzny. 100 lecie odzyskania przez 
Polskę niepodległości wiele osób, 
wiele grup uczciło na różne sposo-
by. Został otwarty Beskidzki Dom 
Zielin „Przytulia”, rozdano „Cieszy-

nianki” a Zofia Kossak została lau-
reatką Orderu Orła Białego. Za nami 
Dzień Seniora, Zaduszki, jubileusz 
Chóru „Świetliki”… Pełną parą ru-
szyła praca nowych władz samorzą-
dowych. Wiele o tych ważnych fak-
tach znajdziecie w tym jesiennym 
wydaniu Wieści. Polecam również 
cenny i skłaniający do refleksji ar-

tykuł Doroty i Wojtka Grajewskich 
o breńskim cmentarzu… oraz 
pierwszy z serii wywiadów „Poznaj 
Instruktorów Bazy Talentów”, które-
go bohaterem jest Błażej Żur. Miłej 
lektury.

  Anna Musioł
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Szanowni Mieszkańcy Brennej i Górek

Informacje/Wydarzenia

Wiele wydarzyło się od ostatnie-
go naszego spotkania. Październik  
i listopad to miesiące tętniące rocz-
nicami. Ten rok pod tym względem 
jest wyjątkowy. Każda rocznica jest 
skrótem, syntezą pewnego odcin-
ka czasu. Z jej perspektywy moż-
na spojrzeć na swe dzieje niby na 
drzewo odarte z gałęzi. Zofia Kossak 
pięknie to opisuje w swojej książce 
pt. Rok Polski ”…Drzewa obnażone 
z liści ujawniają swoje rany, przeżyte 
burze, załamania, klęski i cierpliwe 
zaleczenia. Kurczowo zgięte konary 
prostują się znowu ku górze, złamana 
gałąź tryska wiązką nowych pędów. 
Głęboka blizna po oderwanej przez 
burzę gałęzi zarasta z wolna, oble-
wana żywą miazgą. Piękne są drzewa  
w tej szczerej odsłonie. Wielu artystów 
malowało urok cienistych kopuł liścia-
stych. Niewielu zdołało oddać pate-
tyczną wymowę drzew nagich”. *

Przeżywaliśmy wyjątkowe rocz-
nice: 50-tą rocznicę śmierci Zofii 
Kossak, 100-ną  rocznicę odzyskania 
przez Polskę Niepodległości, 250 – 
tą rocznicę zawiązania Konfederacji 
Barskiej. Zanurzając się w bogactwie 
obchodów rocznicowych budowa-
liśmy w naszych sercach prawdziwą 
postawę wrażliwej duszy Polaka. 

W sposób szczególny na Śląsku 
Cieszyńskim wybrzmiały daty:   

19 października – powstanie 
Rady Narodowej Księstwa Cieszyń-
skiego i wiec społeczności na Cie-
szyńskim Rynku.  30 października 
– Rada Narodowa Księstwa Cieszyń-
skiego proklamowała przynależność 
państwową do Polski, był to powrót 
do Macierzy. 31 października - roz-
poczęło się rozbrajanie garnizonów 
austriackich m.in. w Cieszynie. 10 
listopada - na dworzec główny  
w Warszawie w specjalnym pocią-
gu z Berlina przybył Józef Piłsudski, 
zwolniony z więzienia w Magdebur-
gu. Został powitany przez regenta, 
księcia Zdzisława Lubomirskiego. 11 
listopada - przekazanie przez Radę 
Regencyjną zwierzchniej władzy nad 
wojskiem brygadierowi Józefowi Pił-
sudskiemu – Dzień Niepodległości. 
12 listopada - Rada Regencyjna po-
wierza Józefowi Piłsudskiemu misję 

utworzenia pierwszego w wolnej 
Polsce Rządu Narodowego. 

Obchody 100 rocznicy odzyska-
nia przez Polskę Niepodległości roz-
łożyły się w naszej Gminie na dłuż-
szy czas. Już w październiku szkoły 
i biblioteki organizowały różnego 
rodzaju akcje, konkursy plastyczne 
czy wykłady. Natomiast główne uro-
czystości odbyły się w dniach 10, 11  
i 12  listopada na terenie Górek  
i Brennej. W ramach ogólnopolskiej 
akcji „Niepodległa: do hymnu!”,  11 
listopada o godzinie 12:00 w Amfi-
teatrze w Brennej Centrum zgroma-
dziła się liczna grupa mieszkańców, 
która odśpiewała hymn państwowy 
oraz kilka ważnych dla nas pieśni - 
między innymi „Szumi Jawor” i „Oj-
cowski dom”. Bardzo wzruszający był 
to moment słysząc wokół siebie oko-
ło 400-500 patriotycznych głosów. 

 Dziękujemy wszystkim, którzy 
chcieli być w tych dniach razem, za-
pominając o podziałach. To był pięk-
ny czas, w którym oddaliśmy hołd 
poległym i złożyliśmy kwiaty! Niech 
zaduma nad losami naszej Ojczy-
zny pozwoli z większym szacunkiem 
spojrzeć na drugiego człowieka, szu-
kać tego co łączy i żyć z poczuciem 
odpowiedzialności za wolność, która 
została tak ofiarnie wywalczona.

Szanowni Państwo, drodzy Miesz-
kańcy pozwólcie, że powrócę jeszcze 
do dnia 21 października tego roku. 
Dzień ten napisał piękną historię. 
Pomimo chłodnej aury, ciepłe sło-
wa wdzięczności i podziękowania 
pragnę skierować pod adresem tych 
wszystkich, którzy tego dnia po-
szli do urn wyborczych. Wspólnie 
osiągnęliśmy historyczny wynik wy-
borczy. Pierwszy raz w historii wol-
nej Rzeczypospolitej wszyscy kan-
dydaci do Rady Gminy z Komitetu 
wójta głosami mieszkańców zostali 
Radnymi Gminy. Jest to niewątpli-
wie wyraz aprobaty do przyjętego 
sposobu i stylu rządzenia w naszej 
Gminie gwarantującego zgodę, któ-
ra buduje klimat sukcesu. Tak zna-
komity wynik daje szansę realizacji 
dalszych planów inwestycyjnych  
w naszej Gminie. Do historii również 
przechodzi fakt, że mieszkańcy nie 

musieli wybierać wójta gminy spo-
śród kilku kandydatów. Głosowanie 
na jednego kandydata, którym by-
łem jako urzędujący wójt było dla 
mnie dużym przeżyciem ponieważ 
uświadomiłem sobie, że wybór mo-
jej osoby jest również oceną mojej 
pracy wystawioną na tak lub nie. Nie 
ukrywam, że ocenie tej towarzyszy-
ły duże emocje. Ilość głosów na tak 
dających poparcie 87,29 % jest dla 
mnie najlepszą zapłatą od Państwa 
za te minione 4 lata mojej pracy  
i służby dla dobra naszej Gminy. Jesz-
cze raz serdecznie Dziękuję ! Wspól-
nie wybraliśmy wójta i Radę Gminy 
na  nową pięcio-letnią kadencję. 
Cieszę się i serdecznie zapraszam do 
dalszej współpracy. Kończąc polskim 
przysłowiem „Słońce listopada mro-
zy zapowiada” życzę miłej lektury  
i przesyłam Wszystkim pozdrowie-
nia. 

Wójt Gminy Brenna 

Jerzy Pilch

* Zofia Kossak, Rok Polski, Wydawnictwo 
Warszawa PAX, rok 1958, str. 152
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Święto Niepodległości w Gminie Brenna
Obchody 100 rocznicy odzyska-

nia przez Polskę niepodległości roz-
łożyły się w Gminie Brenna na dłuż-
szy czas. Już w październiku szkoły 
i biblioteki organizowały różnego 
rodzaju akcje, konkursy plastyczne 
czy wykłady. Natomiast główne uro-
czystości odbyły się w weekend - 10 
i 11 listopada. W sobotę w Kościele 
pw Wszystkich Świętych w Górkach 
Wielkich odbyło się ekumenicz-
ne nabożeństwo, podczas którego 
słowo do wiernych wygłosił Pastor 
parafii ewangelicko-augsburskiej  
w Brennej, ksiądz Roman Kluz. 
Oprócz niego mszę świętą celebro-
wali również pozostali księża z bre-
neńskich parafii. Przemówienie wy-
głosił również Wójt Gminy Brenna, 
Jerzy Pilch. Podczas nabożeństwa 
patriotyczne i religijne pieśni śpie-
wały połączone chóry parafialne 
„Benedictus” z parafii pw św. Jana 
Chrzciciela w Brennej oraz „Magni-

ficat” z parafii ewangelickiej. Z kolei 
po nabożeństwie wystąpił zespół 
wokalno-instrumentalny ze szkoły 
w Górkach Wielkich, przygotowany 
przez pana Marcina Janasika, Prze-
wodniczącego Rady Gminy Bren-

na. Ich koncert okazał się pełnym 
pięknych aranżacji zestawem naj-
bardziej znanych pieśni patriotycz-
nych.

W tym dniu Wójt Gminy Brenna 
zadbał również o pozostałe miejsca 
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pamięci na terenie gminy Brenna.

Następnie wszyscy zebrani, pro-
wadzeni przez orkiestrę dętą OSP 
w Górkach Wielkich oraz poczty 
sztandarowe OSP Górki Wielkie, 
OSP Brenna Centrum, OSP Brenna 
Leśnica, Związku Podhalan oraz 
Rodzinnej Grupy Pieśni i Tańca „Ko-
tarzanie” udali się na cmentarz, by 
złożyć kwiaty na grobie mieszkań-
ców naszej Gminy, poległych w wal-
ce o wolną Ojczyznę. Tam modlitwę 

poprowadził gospodarz - proboszcz 
góreckiej parafii, ksiądz Roman 
Berke. Wieńce złożyli przedstawi-
ciele jednostek straży pożarnych  
w Gminy Brenna, Wójt Gminy Bren-
na z małżonką, przedstawiciele 
szkół oraz RGPiT „Kotarzanie”.

Z kolei 11 listopada o godzinie 
12:00 pod Amfiteatrem w Brennej 
Centrum zgromadziła się duża gru-
pa mieszkańców, która odśpiewała 
hymn państwowy oraz kilka innych, 

ważnych dla nas pieśni - między 
innymi „Szumi Jawor” i „Ojcowski 
dom”. Szacując po ilości rozdanych 
tekstów hymn w ramach ogólnopol-
skiej akcji „Niepodległa: do hymnu!” 
śpiewało około 400-500 głosów.

Dziękujemy wszystkim, którzy 
chcieli być wtedy razem, zapomi-
nając o podziałach. To był piękny 
dzień!

   OPKiS

Ks. Krzysztof Pacyga z laurem Srebrnej Cieszynianki
Już tradycyjnie 11 listopada  

w Teatrze im. Adama Mickiewicza 
w Cieszynie odbyła się Uroczysta 
Sesja Rad Samorządów Ziemi Cie-
szyńskiej, organizowana od 1996 
roku przez Stowarzyszenie Samo-
rządowe Ziemi Cieszyńskiej. Od lat 
jest to okazja, by wyróżnić osoby 
szczególnie zasłużone dla społecz-
ności lokalnej Śląska Cieszyńskie-
go. Tym osobom wręczane są sta-
tuetki „Srebrnej Cieszynianki” oraz 
Honorowej „Złotej Cieszynianki”.  
W tym roku do 301 osób nagrodzo-
nych dotychczas tym niezwykłym 
odznaczeniem dołączyło kolejnych 
15 laureatów. Wśród nich wielo-
letni proboszcz góreckiej parafii 
pw. Wszystkich Świętych – Ksiądz 
Krzysztof Pacyga, który do lutego 
tego roku pełnił posługę nie tylko 
kapłańską ale również społeczną na 
rzecz naszych mieszkańców.

Ks. Krzysztof pochodzi z Zawoi, 
gdzie urodził się 20 czerwca 1963 r. 
Ukończył Papieską Akademię Teo-

logiczną i Wyższe Seminarium Du-
chowne w Krakowie w roku 1988 
z tytułem magistra. W tym samym 
roku przyjął święcenia kapłańskie 
w katedrze na Wawelu. Swoją po-
sługę duszpasterską jako wikariusz 
zaczął pełnić w Parafii p.w. Wszyst-
kich Świętych w Górkach Wielkich 
w roku 2000. Po 8 latach pracy, de-
cyzją Ks. Bp. Ordynariusza Diecezji 
Bielsko Żywieckiej Tadeusza Rako-
czego w dniu 1 lipca 2008 r. został  
mianowany proboszczem tej para-
fii, którą to funkcję pełnił do 3 lute-
go 2018 r.

Zakres obowiązków w roli wika-
riusza w Górkach Wielkich obejmo-
wał poza posługą duszpasterską, 
pracę w Zespole Szkół Publicznych 
jako katecheta i wychowawca dzie-
ci i młodzieży. W tym czasie szybko 
pojawiła się duża grupa ambitnych 
i twórczych uczniów. Spotkania 
formacyjne przybierały różne for-
my, od przygotowań przedstawień 
teatralnych i plenerowych, Jasełek 

z żywymi zwierzętami po wyjazdy 
i wyjścia w góry. Przy ogromnym 
zaangażowaniu młodzieży oraz 
wsparciu nauczycieli i katechetek 
z góreckiej szkoły, udało się te po-
mysły cyklicznie realizować przez 
kolejne 18 lat. W zimie regularnie 
co roku w czasie ferii organizo-
wano wyjazdy do Zawoi na narty.  
W czasie wakacji  młodzież oazowa 
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udawała się na wypoczynek w góry, 
chodząc po beskidzkich szlakach 
i poznając ich piękno oraz na wy-
cieczki rowerowe. Ksiądz Krzysztof 
Pacyga od 2003 r. organizował rów-
nież co roku kolonie nad morzem 
w Mikoszewie w zaprzyjaźnionym 
Ośrodkiem Wczasowym „Grześ”.  
W roku 2017 po raz pierwszy zmie-
niono lokalizację miejscowości 
nadmorskiej i na kolonie wybrano 
Jarosławiec. Zmiana ta okazała się 
bardzo korzystna, gdyż na następny 
wyjazd rodzice zapisali już ponad 
80 chętnych do udziału uczniów. 
Ksiądz dbał również o integrację 
wśród grup parafialnych. Pojawi-
ły się wyjścia integracyjne w góry 
dla Góreckiej Służby Zdrowia, oraz 
wspólne wyjazdy z nauczycielami 
z ZSP w Górkach Wielkich. Od 2010 
r. rozpoczęto planowanie spływów 
kajakowych dla dorosłej młodzieży. 
Pierwszy odbył się na rzece Drawa 
dla grupy 20 osób, następne już re-
gularnie dla 30 uczestników po rze-
ce Brda, oraz Tanew, Gwda, Drwęca, 
Wel i Obra. Wspólnie udało się rów-
nież zorganizować w czasie wakacji 
dwa wyjazdy zagraniczne do Włoch 
i Grecji dla dzieci i młodzieży.

Od lipca 2008 r.  zakres obo-
wiązków księdza Krzysztofa Pacygi 
znacznie się poszerzył. Proboszcz 
nie tylko dbał o rozwój duchowy 
dzieci, młodzieży i dorosłych, ale 
również o sprawy materialne para-

fii. Troska o dobro kultury narodo-
wej jakim jest kościół w Górkach 
Wielkich wpisany do rejestru zabyt-
ków stał się kolejnym poważnym 
wyzwaniem na trudnej drodze po-
sługi kapłańskiej. Dzięki pomocy 
Rady Duszpasterskiej i wielu życzli-
wych ludzi, przeprowadzono mnó-
stwo prac budowlano – remonto-
wych i konserwatorskich. Wśród 
najważniejszych wymienić należy: 
zainstalowanie ogrzewania podło-
gowego w kościele, zakup nowych 
ławek, konserwatorskie odnowie-
nie całego prospektu organowego 
i kapitalny remont organów, od-
tworzenie dwóch ołtarzy bocznych, 
wykonanych na wzór zniszczonych 
i usuniętych w latach 70-tych. Na-
stępnie wymieniono blachę pokry-
cia na wieży kościoła i  dokonano 
renowacji tynków zewnętrznych 
na całym kościele. W międzyczasie 
wykonano nowe ogrodzenie wokół 
cmentarza, kościoła i probostwa. 
Na probostwie i budynku gospo-
darczym wymieniono także pokry-
cie dachowe na nowe dachówki  
i przeprowadzono generalny 
remont wewnątrz budynków.  
W trakcie prac z wielką troską dbano  
o unikatową kolonię nietoperzy na 
strychu kościoła, za które to działa-
nia wręczono proboszczowi ogól-
nopolskie wyróżnienie „Złotego 
Podkowca”. Promowano wizerunek 
Gminy Brenna poprzez cykliczną 

organizację wraz ze szkołą  i Wój-
tem Gminy Finału Konkursu Bi-
blijnego dla Szkół Podstawowych  
z całej diecezji. Przez kilka lat pro-
boszcz udostępniał salę w Domu 
Parafialnym na zajęcia artystyczne 
dla dzieci i młodzieży. Bardzo dobra 
współpraca z Radą Gminy Brenna  
i Wójtem Gminy owocowała wie-
loma dobrymi dziełami dla dzieci  
i młodzieży. W wyniku dobrej 
współpracy z Urzędem Gminy, para-
fia przekazała także grunty pod plac 
zabaw i parking dla rozbudowu-
jącego się przedszkola w Górkach 
Małych oraz zakupiła teren pod 
cmentarz. Dla dorosłych parafian 
od 2009 r. organizowano autoka-
rowe wyjazdy zagraniczne do wie-
lu krajów Europy Zachodniej oraz 
do Ziemi Świętej. Przez te 18 lat  
w Górkach, ksiądz Krzysztof Pacy-
ga zjednał sobie wielu wspaniałych  
i oddanych ludzi, którzy utworzyli 
prawdziwą i szczerą Wspólnotę. Od 
4 lutego 2018 r. postawiono przed 
nim następne ogromne wyzwanie, 
przekazując pod opiekę kolejną Be-
skidzką parafię w Koniakowie. 

Księdzu Pacydze serdecznie 
gratulujemy wyróżnienia i życzy-
my wielu lat równie owocnej pracy  
w kolejnej parafii. Jesteśmy dumni, 
że mogliśmy współpracować z tak 
niezwykłą postacią przez tyle lat.

   OPKiS

Order Orła Białego dla Zofii Kossak
We wrześniu 2018 roku Prezy-

dent Andrzej Duda ogłosił listę 25 
Polaków, którzy w setną rocznicę 
odzyskania niepodległości zostaną 
pośmiertnie odznaczeni Orderem 
Orła Białego za zasługi dla polskiej 
niepodległości. W tym zaszczytnym 
gronie znalazła się pisarka Zofia 
Kossak, która większą część swoje-
go życia związała z Górkami Wielki-
mi.

Order Orła Białego to najstarsze  
i najwyższe odznaczenie państwo-
we Rzeczypospolitej Polskiej, przy-
znawane najwybitniejszym Pola-
kom.

Uroczystość wręczenia odzna-
czeń odbyła się 11 listopada 2018 
roku na Zamku Królewskim w War-
szawie. Order w imieniu nieżyjącej 
pisarki z rąk prezydenta przyjęły 
Anna Fenby Taylor i Ewa McSperrin 
– jej wnuczki. 

Oprócz Zofii Kossak, wśród od-
znaczonych znaleźli się między 
innymi Ignacy Daszyński, Janusz 
Korczak, Maria Skłodowska-Curie, 
Stefan Żeromski, a także Wojciech 
Kossak – malarz, stryj pisarki.

 Natalia Kisza
 CKiS „Dwór Kossaków”
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Pierwsza Sesja Rady Gminy

22 listopada odbyła się uroczy-
sta pierwsza Sesja Rady Gminy, 
która w rozpoczynającej się kaden-
cji będzie pełnić służbę dla spo-
łeczności Gminy Brenna. Wszyscy 
radni zostali zaprzysiężeni, złożyli 
ślubowania, których treść brzmi: 
"Wierny Konstytucji i prawu Rzeczy-
pospolitej Polskiej, ślubuję uroczy-
ście obowiązki radnego sprawować 
godnie, rzetelnie i uczciwie, mając 
na względzie dobro mojej gminy  
i jej mieszkańców." Następnie nowa 
Rada wzięła się do pracy. Zostały 
wybrane 4 komisje stałe, których 
składy przedstawiają się następu-
jąco:

Komisja rewizyjna: Małgorza-
ta Greń (przewodnicząca), Lucyna 
Majewska, Krystian Żyłka, Dominik 

Greń, Artur Kłósko.
Komisja skarg, wniosków i pe-

tycji: Zdzisław Gawlas (przewodni-
czący), Jan Staś, Krzysztof Staś, Ry-
szard Główczak, Józef Ferfecki.

Komisja rozwoju i finansów: 
Krystian Żyłka (przewodniczący), 
Ryszard Główczak, Zdzisław Gawlas, 
Dominik Greń, Seweryn Greń, Artur 
Kłósko.

Komisja oświaty i spraw spo-
łecznych: Gabriela Gańczarczyk-
Dec (przewodnicząca), Magdalena 
Myśliwiec, Łucja Majewska, Elżbieta 
Hubczyk, Jan Staś, Krzysztof Staś, 
Józef Ferfecki, Małgorzata Greń.

Przewodniczącym rady po-
nownie został wybrany Marcin 
Janasik, a wiceprzewodniczącym 
Seweryn Greń. Życzymy wszystkim 

Radnym owocnej pracy na rzecz 
mieszkańców Gminy Brenna.

  UG Brenna

Z tyłu od lewej:  Dominik Greń, Józef Ferfecki, Seweryn Greń, Marcin Janasik - Przewodniczący Rady, Zdzisław 
Gawlas, Krystian Żyłka, Artur Kłósko, Jan Staś, Ryszard Główcza i Krzysztof Staś. Z dołu od lewej: Elżbieta Hubczyk, 
Małgorzata Greń, Łucja Majewska, Jerzy Pilch - Wójt Gminy Brenna, Magdalena Myśliwiec i Gabriela Gańczarczyk-
Dec. 
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Wojewódzkie wyzwanie

Magdę Cieślar z „Malinki” zna 
w Brennej wiele osób. Po części ze 
względu na tatę – „Gazdę” Andrze-
ja Cieślara. Po części ze względu 
na zamiłowanie do konnych wojaży  
i aktywność w rozwijaniu nie tylko 
rodzinnego biznesu ale też współ-
pracy z lokalną społecznością. Jest 
absolwentką zootechniki na Uniwer-
sytecie Rolniczym w Krakowie a od 
niedawna… Nową Radną Wojewódz-
ką, która będzie reprezentować nasz 
region w Sejmiku Województwa Ślą-
skiego podczas rozpoczynającej się 
właśnie kadencji.

Anna Musioł: Jaka była pierw-
sza myśl, kiedy dowiedziałaś się, 
że to Ciebie mieszkańcy Gminy 
Brenna (i nie tylko) wybrali do Sej-
miku?

Magdalena Cieślar: Nie potrafię 
powiedzieć jednoznacznie co wte-
dy czułam. Były to na pewno radość  
i zaskoczenie, że się udało i tyle 
osób oddało na mnie swój głos. To 
duża odpowiedzialność reprezento-
wać interesy lokalnej społeczności 
wiedząc, że ma się realny wpływ na 
jej życie. Korzystając z okazji chcę 
podziękować  wszystkim osobom,  
z Bielska-Białej oraz z Powiatów Biel-
skiego, Cieszyńskiego i Żywieckie-
go, które zdecydowały się mi zaufać 
i zagłosowały na moją osobę.

AM: Spodziewałaś się tego wy-
boru?

MC: Nie, byłam zupełnie zasko-
czona kiedy dowiedziałam się, że zo-
stałam wybrana do Sejmiku. Jest to 
dla mnie zupełnie nowe środowisko, 

w którym będę musiała się odnaleźć. 
Jestem pełna optymizmu i zapału 
do pracy. Cieszę się, że dostałam tę 
szansę, zamierzam wykorzystać ją 
najlepiej jak potrafię. 

AM: Jak to się stało, że w ogó-
le znalazłaś się na liście? Myślałaś 
wcześniej o pracy samorządowej? 
Kto zaproponował Ci kandydo-
wanie? Jak zareagowałaś na to  
w pierwszej chwili?

MC: Powiem szczerze, że propo-
zycja padła niespodziewanie od jed-
nej z Radnych Sejmiku, pani Sylwia 
Cieślar. Jako osoba, która odrobinę 
mnie znała stwierdziła, że doskona-
le odnajdę się w tym otoczeniu  i że 
będę godnie reprezentować Koalicję 
Obywatelską. Decyzja zapadła w su-
mie z dnia na dzień i mogę powie-
dzieć z czystym sumieniem, że na 
pewno jej nie żałuję. O pracy samo-
rządowej na tak wysokim szczeblu 
nie myślałam nigdy. Podejmowałam 
działania prospołeczne ale na mniej-
szą skalę. Sądzę, że czas w Sejmiku 
pozwoli mi zdobyć nowe doświad-
czenia i dzięki temu podejmować 
nowe inicjatywy.

AM: Rozwijasz się na wielu 
płaszczyznach, od dawna jesteś 
zaangażowana w różne projekty  
i wydajesz mi się przy tym bardzo 
rodzinną osobą. Które ze swoich 
osiągnięć uważasz za najistotniej-
sze dla samej siebie, a które wi-
dzisz jako wartościowe  z punktu 
widzenia lokalnej społeczności?

MC: Dla mnie osobiście najważ-
niejsza była i zawsze będzie rodzina. 
Bez niej nie byłabym w tym momen-
cie swojego życia, w którym obecnie 
się znajduję. Przekazywane wartości, 
lokalna tradycja, wsparcie i troska – 
bez tego wszystkiego nie byłabym 
tym samym człowiekiem. Również 
agroturystyka, którą wspólnie pro-
wadzimy w pewien sposób spaja 
nas i sprawia, że jesteśmy dobrze 
zgranym zespołem, że możemy na 
sobie polegać. Sama agroturystyka 
wiele mnie nauczyła. To samo mogę 
powiedzieć o podejmowanych pro-
jektach. Dzięki nim stałam się oso-
bą pewną siebie, lubiącą wyzwania  

i mającą głowę pełną pomysłów. Są-
dzę, że te cechy będą nieocenione  
w pracy Radnej. 

AM: Jak wyobrażasz sobie Sej-
mik? W Samorządzie jesteś świe-
żynką, osobą młodą, w dodatku 
kobietą… I choć samorządy po-
woli się odmładzają, a kobiet po-
woli zaczyna przybywać, będziesz  
w mniejszości. Nie boisz się, że 
Twój głos będzie zagłuszany?

MC: Z początku na pewno sam 
Sejmik będzie mnie odrobine onie-
śmielał ale sądzę, że dobrze odnajdę 
się w jego strukturze. Jestem kobie-
tą pewną siebie, konsekwentnie dą-
żącą do wyznaczonych sobie celów. 
Ufam, że mój głos nie będzie za-
głuszany jeśli będę wypowiadać się 
mądrze w słusznych sprawach. Co 
do świeżynki… W miejscach, gdzie 
tworzy się wciąż nowe projekty nie-
zbędna jest zmiana perspektywy, 
punktu widzenia. Mam wrażenie, że 
to właśnie młode osoby mogą być 
siłą napędową Sejmiku. Z nowy-
mi pomysłami i chęcią do działania 
będą tworzyć potencjał, którego żal 
nie wykorzystać!

AM: Na czym się skupisz w cią-
gu najbliższych pięciu lat jako 
Radna Sejmiku Wojewódzkiego?

MC: Przede wszystkim chce god-
nie reprezentować mój region i jego 
społeczność lokalną. Ważna jest 
dla mnie moja „mała ojczyzna” i jej 
szeroko rozumiany rozwój. Moim 
marzeniem jest by na jej terenie 
podejmowano więcej inicjatyw go-
spodarczych, związanych głównie 
ze wspieraniem rolnictwa tradycyj-
nego. Chciałabym również by czę-
ściej podejmowano działania mają-
ce na celu zachowanie unikatowej 
kultury poszczególnych regionów 
województwa Śląskiego. Sama wy-
chowałam się pośród lokalnych tra-
dycji i z przykrością zauważam jak 
szybko zanikają. Jest to bogactwo, 
które należy chronić i ze wszystkich 
sił starać się ocalić przed całkowitym 
zapomnieniem. 

AM: Rozumiem. Wszyscy życzy-
my Ci powodzenia. Dziękuję za 
rozmowę.
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Dyplomy dla wyróżnionych nauczycieli

Podczas październikowej sesji 
Rady Gminy Brenna z okazji Dnia 
Edukacji Narodowej, Pan Jerzy Pilch 
wójt naszej gminy, wręczył  wy-
różnionym przedstawicielom gro-
na pedagogicznego dyplomy  za  
osiągnięcia w pracy dydaktycznej, 
wychowawczej i opiekuńczej  oraz 
osobiste zaangażowanie  w pro-
cesie edukacji dzieci i młodzieży. 
Wyróżnieni zostali:  p. Maria Greń 
–Dyrektor Przedszkola Publicznego 
nr 1 w Brennej, p. Bożena Cyganik 
–Dyrektor Przedszkola Publicznego 
nr 1 w Górkach Małych, p. Bożena 
Wieczorek – nauczyciel wychowa-
nia przedszkolnego Przedszkolu 
Publicznym nr 1 w Górkach Małych;  
p. Bożena Łysek – nauczyciel wycho-
wania przedszkolnego Przedszkolu 

Publicznym nr 1 w Górkach Małych; 
p. Karol Niedźwiecki – Dyrektor 
Szkoły Podstawowej im. Tadeusza 
Kościuszki w Górkach Wielkich,  
p. Jacek Oświecimski – nauczyciel 
WF w Szkole Podstawowej im. Ta-
deusza Kościuszki w Górkach Wiel-
kich; p. Bogusława Gwizdoń – na-
uczyciel edukacji wczesnoszkolnej  
w Szkole Podstawowej im. Tade-
usza Kościuszki w Górkach Wiel-
kich; p. Ludwika Obracaj – na-
uczyciel edukacji wczesnoszkolnej  
w Szkole Podstawowej im. Tadeusza 
Kościuszki w Górkach Wielkich; Ks. 
Tomasz Stanek – nauczyciel religii 
w Szkole Podstawowej im. Tadeusza 
Kościuszki w Górkach Wielkich;  
p. Katarzyna Bobola  – Dyrek-
tor Szkoły Podstawowej nr 2 im. 

Stefana Żeromskiego w Brennej,  
p. Magdalena Krzempek - nauczy-
ciel edukacji wczesnoszkolnej  
w Szkole Podstawowej nr 2 im. 
Stefana Żeromskiego w Brennej, 
p. Bożena Podżorska – nauczyciel 
WF w Szkole Podstawowej nr 2 im. 
Stefana Żeromskiego w Brennej;  
p.  Halina Gabzdyl –Pilch –  Szkoły 
Podstawowej nr 1 im. Janusza Kor-
czaka w Brenne;  p. Alicja Gawlas -na-
uczyciel i edukacji wczesnoszkolnej  
w Szkole podstawowej nr 1 im. Ja-
nusza Korczaka w Brennej; p. Witold 
Greń – nauczyciel WF w Szkole Pod-
stawowej nr 1 im. Janusza Korczaka 
w Brennej. 

  UG Brenna



10Strona 10 Wieści znad Brennicy

W
ie

śc
i z

na
d

 B
re

nn
ic

y
Informacje/Wydarzenia

Najlepsi sportowcy z naszej gminy nagrodzeni
Nie ulega wątpliwości, że na te-

renie Gminy Brenna mieszka bardzo 
wielu utalentowanych sportowców, 
którzy swoją postawą oraz dobrymi 
wynikami sportowymi, osiąganymi 
na arenie krajowej, a także między-
narodowej, przyczyniają się do pro-
mocji naszego regionu. 

Co roku w uznaniu za trud włożo-
ny w przygotowania do rywalizacji 
oraz osiągane rezultaty Wójt Gminy 
Brenna – Jerzy Pilch oraz Rada Gmi-
ny Brenna odznaczają najbardziej 
utytułowanych sportowców naszej 
gminy w poszczególnych dyscy-
plinach za osiągnięcia sportowe.  

W 2017 r. nasi mieszkańcy zajmo-
wali wysokie lokaty w takich dyscy-
plinach jak chociażby narciarstwo 
biegowe, futsal czy lekkoatletyka.

Odznaczenia otrzymali:
Agnieszka Greń – lekkoatletyka 
(biegi)
Kacper Gepfert – kulturystyka
Mateusz Madzia – downhill
Arkadiusz Szczotka – narciarstwo 
biegowe
Magdalena Leś – gimnastyka arty-
styczna
Mateusz Madzia – futsal (halowa 
piłka nożna)

Dawid Oleś – futsal (halowa piłka 
nożna)
Marek Heller – futsal (halowa piłka 
nożna)
Samuel Szczotka – narciarstwo 
biegowe
Dorota Szczotka – biegi na narto-
rolkach
Marta Juraszczyk – narciarstwo 
alpejskie (slalom gigant)

 
Gratulujemy i życzymy kolej-

nych sukcesów.
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Odnawialne Źródła Energii – szansa 

dla Gminy Brenna

Informacja dotycząca projektu: 
Poprawa jakości powietrza poprzez 
zwiększenie udziału OZE w wytwa-
rzaniu energii na terenie Gminy 
Brenna

Informujemy, iż Gmina Bren-
na w maju 2018r. złożyła wniosek  
o dofinansowanie realizacji projek-
tu pn.: Poprawa jakości powietrza 
poprzez zwiększenie udziału OZE 
w wytwarzaniu energii na terenie 
Gminy Brenna, do konkursu orga-

nizowanego przez Urząd Marszał-
kowski Województwa Śląskiego,  
w ramach Programu Operacyjne-
go Województwa Śląskiego na lata 
2014-2020 (nabór nr RPSL.04.01.03-
IZ.01-24-199/17). Wniosek został 
zarejestrowany w Lokalnym Sys-
temie Informatycznym Wojewódz-
twa Śląskiego pod numerem WND
-RPSL.04.01.03-24-02CF/18-001. 
Wniosek obejmował wykonanie 
instalacji fotowoltaicznych na po-
sesjach mieszkańców naszej Gminy, 
którzy zakwalifikowali się do udzia-
łu w projekcie.

Zgodnie z informacja dotyczą-
cą naboru wniosków, na etapie 
przygotowywania dokumentacji 
aplikacyjnej, Urząd Marszałkowski 

Województwa Śląskiego wskazywał 
listopad 2018r., jako orientacyjny 
termin rozstrzygnięcia konkursu. 
Ponieważ obecnie nadal prowa-
dzone się prace związane z oceną 
formalną i merytoryczną złożonych 
wniosków, termin rozstrzygnięcia 
konkursu ulegnie przesunięciu.  
Z informacji przekazywanych przez 
pracowników Urzędu Marszałkow-
skiego Województwa Śląskiego 
wynika, iż w momencie ustalenia 
nowego terminu rozstrzygnięcia 
konkursu zostanie on podany do 
publicznej wiadomości, na stro-
nach Urzędu Marszałkowskiego.

  UG Brenna

Bielski RIT najszybszy w Polsce
Zintegrowane/Regionalne Inwe-

stycje Terytorialne (ZIT/RIT) są no-
wym elementem wdrażania fundu-
szy europejskich, wprowadzonym 
w obecnej perspektywie finansowej 
2014-2020, dzięki któremu lokalne 
samorządy mają większy wpływ 
na wydatkowanie części środków 
unijnych. W Polsce realizowane są 
24 ZIT/RIT, z czego 4 funkcjonują 
w województwie śląskim w ramach 
subregionów: centralnego, zachod-
niego, północnego i południowego. 
Subregion południowy obejmuje 
powiaty: bielski, cieszyński i ży-
wiecki oraz Miasto Bielsko-Biała.

Na podstawie porozumienia, za-
wartego przez wszystkie 41 samo-
rządów subregionu południowego 
województwa śląskiego, w latach 
2013-2015 opracowana została 
Strategia RIT, określająca kierunki 
rozwoju subregionu. Strategia RIT 
stanowi jednocześnie podstawowe 
kryterium przyznawania środków 
projektom wpisującym się w wy-
znaczone w niej cele rozwojowe. 
Na realizację RIT subregion połu-
dniowy otrzymał środki europejskie  

w wysokości ponad 105 mln euro 
w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Ślą-
skiego na lata 2014-2020 (RPO WSL 
2014-2020). Za prawidłową realiza-
cję Strategii RIT odpowiada Miasto 
Bielsko-Biała jako lider subregionu, 
jednocześnie pełniący funkcję tzw. 
Instytucji Pośredniczącej RIT w ra-
mach RPO WSL 2014-2020, na pod-
stawie porozumienia zawartego  
w tym celu z Zarządem Wojewódz-
twa Śląskiego. Realizacja Strategii 
RIT obejmuje różne dziedziny roz-
woju sformułowane w ramach 15 
działań RPO WSL 2014-2020 finan-
sowanych z Europejskiego Fundu-
szu Rozwoju Regionalnego oraz 
Europejskiego Funduszu Społecz-
nego:
1) Odnawialne źródła energii,
2) Efektywność energetyczna i od-
nawialne źródła energii w infra-
strukturze publicznej i mieszkanio-
wej,
3) Niskoemisyjny transport miejski 
oraz efektywne oświetlenie,
4) Gospodarka wodno-ściekowa,
5) Rozwój mieszkalnictwa socjalne-

go, wspomaganego i chronionego 
oraz infrastruktury usług społecz-
nych,
6) Rewitalizacja obszarów zdegra-
dowanych ,
7) Infrastruktura wychowania 
przedszkolnego,
8) Infrastruktura kształcenia zawo-
dowego,
9) Poprawa zdolności do zatrudnie-
nia osób poszukujących pracy i po-
zostających bez pracy na obszarach 
rewitalizowanych,
10) Promocja samozatrudnienia na 
obszarach rewitalizowanych,
11) Wzmacnianie potencjału spo-
łeczno-zawodowego społeczności 
lokalnych,
12) Rozwój usług społecznych  
i zdrowotnych,
13) Wzrost upowszechnienia wyso-
kiej jakości edukacji przedszkolnej,
14) Wsparcie szkolnictwa zawodo-
wego,
15) Kształcenie ustawiczne.

W ramach wdrażania Strategii 
RIT zrealizowanych zostało już po-
nad 50 projektów, w tym tak zna-
czące jak np. projekt Miasta Bielska-



12Strona 12 Wieści znad Brennicy

W
ie

śc
i z

na
d

 B
re

nn
ic

y
Informacje/Wydarzenia

Białej pn. Rozwój Zrównoważonego 
Transportu Miejskiego w Bielsku-
Białej (o wartości dofinansowania 
ok. 60 mln zł), w ramach którego 
zakupiono nowy tabor autobuso-
wy dla MZK oraz wdrożono inte-
ligentny system transportu wraz  
z dynamiczną informacją pasażerską. 
Tabor autobusowy zakupiono także  
w Żywcu i Czechowicach-Dzie-
dzicach, a w Cieszynie powstał 
nowoczesny zintegrowany węzeł 
przesiadkowy przy dworcu kolejo-
wym. Powstały nowe przedszkola  
i oddziały przedszkolne (np. w Żyw-
cu Zabłociu, w Górkach Małych)  
i zmodernizowano bazę dydaktycz-
ną szkolnictwa zawodowego (w ra-
mach projektów Powiatu Bielskiego 
i Zakładu Doskonalenia Zawodowe-
go). Zrealizowano także projekty 

wodno-kanalizacyjne (np. w Gmi-
nie Łękawica, gdzie powstało pra-
wie 2 km sieci kanalizacyjnej, czy  
w Gminie Zebrzydowice, gdzie 
zmodernizowano system zaopa-
trzenia w wodę), a także rewitali-
zacyjne (np. projekt Gminy Lipo-
wa, w ramach którego utworzono 
Centrum Aktywności Społecznej  
w Twardorzeczce).

Dla kolejnych ponad 80 projek-
tów podpisano umowy o dofinan-
sowanie. Ogółem wybrano już do 
dofinansowania w ramach RIT pro-
jekty o łącznej wartości dofinanso-
wania ponad 300 mln zł (ok. 70% 
alokacji środków dla subregionu),  
z czego projekty na kwotę prawie 
120 mln zł (ok. 26% alokacji środ-
ków dla subregionu) zostały już 
rozliczone, co jest najlepszym wy-

nikiem w Polsce spośród 24 wdra-
żanych ZIT/RIT.

Jest to tym bardziej istotne, że 
biorąc pod uwagę pakiet projektów 
rozporządzeń Parlamentu Europej-
skiego i Rady w zakresie przyszłej 
polityki spójności, pula środków, 
jakie kraje członkowskie będą zo-
bligowane do przeznaczenia na 
realizację ZIT/RIT w latach 2021-
2027, będzie podwyższona z 5% do 
6% całości przyznanych środków 
(https://www.funduszeeuropejskie.
gov.pl/strony/o-funduszach/fundu-
sze-europejskie-2021-2027/).

Szczegółowe informacje na 
temat wdrażania RIT w subregio-
nie południowym województwa 
śląskiego dostępne są na stronie 
http://rit-subregion-poludniowy.
um.bielsko.pl/ . 

Modernizacja ewidencji gruntów i budynków

Źródło: Dane Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju (stan na 30 września 2018 r.)

Od 23.11.2018 r. w siedzibie  Urzędu Gminy Brenna , przy ulicy Wyzwolenia 77 przeprowadzane są 
czynności związane z  ustaleniem przebiegu granic  do celów Ewidencji Gruntów i Budynków dla działek 

w Gminie Brenna. Czynności prowadzone są przez przedstawicieli Firmy GEORES. Sp. z o.o.  Z Rzeszowa.   
       

         

   RIT Bielsko-Biała



13 Strona 13

W
ieści znad

 Brennicy

Wieści znad Brennicy

Edukacja

Szkoła Podstawowa nr 2 w Bren-
nej wzięła udział w ogólnopolskiej 
akcji „100 kartek na 100-lecie odzy-
skania Niepodległości”. Uczniowie 
naszej szkoły wysłali do szkół z całej 
Polski pocztówki przedstawiające 
naszą piękną miejscowość, które 
ozdobili naklejkami niepodległo-
ściowymi. Na każdej pocztówce 
znalazł się również napis w języku 
angielskim „I’m proud to be Polish”.  
Jak widać na załączonym zdjęciu,  
Polska jest fajna. Polska jest nie-
podległa!!

     
  Magdalena Krzempek

100 kartek

100 lat niepodległości 
W bibliotece w Górkach Małych 

odbyły się warsztaty literacko-pla-
styczne z okazji Święta Niepodle-
głości. Wzięło w nich udział 170 
uczniów ze Szkoły Podstawowej  
w Górkach Wielkich z klas 0-III oraz 
Ośrodka Leczniczo-Rehabilitacyj-
nego „Bucze”. 

Podczas zajęć pani bibliotekarka 
czytała książkę pt. „Komendant wol-
nej Polski”. Dzieci dowiedziały się, 

w jaki sposób Polska po 123 latach 
nieobecności pojawiła się znowu 
na mapie Europy. Przybliżone im 
zostały postacie Józefa Piłsudskie-
go, Romana Dmowskiego i Igna-
cego Paderewskiego, osób, które 
przyczyniły się do wolności nasze-
go kraju.

W części plastycznej ucznio-
wie wykonali kokardy narodowe, 
które były ozdobą ich mundurków 

na akademii szkolnej z okazji 100. 
rocznicy odzyskania niepodległo-
ści. 

Natomiast w bibliotece w Bren-
nej czytelnicy mogli obejrzeć mini-
wystawę na ten temat.

  Biblioteka
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Konkurs plastyczny

Edukacja

W dniu 7 listopada 2018 roku 
Wójt Gminy Brenna Jerzy Pilch wrę-
czył nagrody laureatom i wyróż-
nionym w konkursie plastycznym 
“Ja i moja Ojczyzna”. Konkurs został 
zorganizowany przez Szkołę Pod-
stawową nr 1 w Brennej w ramach 
obchodów uczczenia 100 lecia od-
zyskania przez Polskę Niepodległo-
ści. Na konkurs nadesłano 81 prac 
uczniów klas 1-3 z terenu Gminy 
Brenna.Głównym celem konkursu 
było kształtowanie tożsamości na-

rodowej, postaw patriotycznych 
oraz rozwijanie kreatywności pla-
stycznej dzieci. Nagrodzeni ucznio-
wie to: 
I miejsce Agnieszka Dorda SP nr 1 
Brenna
II miejsce Amelia Herzyk SP nr 1 
Brenna 
III miejsce Oliwia Podżorska SP 
w Górkach Wielkich

Wyróżnienia:
Martyna Ciupka SP nr 2 Brenna 

Krzysztof Matula SP w Górkach 
Wielkich
Tomasz Kaczmarek SP nr 1 Brenna 
Klaudia Jaworska SP nr 1 Brenna 

Wszystkim uczestnikom konkur-
su serdecznie dziękujemy za udział, 
a nagrodzonym składamy gratula-
cje.

Sylwia Chmielowiec-Pilch
Iwona Madecka-Kozieł

Reklama w miesięczniku „Wieści znad Brennicy” 
1/8 strony – 50zł netto, ¼ strony – 100 zł netto,
½ strony – 200 zł netto, 1 strona – 400zł netto

10gr/szt. netto – wkładki, ulotki do gazety
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Historie o psach i nie tylko

Październikowe wydarzenia w Przedszkolu 
Publicznym nr 1 w Górkach Małych

Na spotkaniu z Anną Czerwiń-
ską-Rydel pisarką dla dzieci i mło-
dzieży było wesoło i ciekawie. 
Dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 2 
w Brennej i Górkach Wielkich (ok. 
60 osób) wysłuchały opowieści  
o psach Autorki i Henryka Sienkie-
wicza, bo o nim napisała książkę 
dla młodszych czytelników. Dzieci 
poznały zabawne fakty z życia pisa-
rza dotyczące jego psa Wykopa oraz 
powieściowej Saby.

Uczniowie mieli niespodziankę, 
ponieważ pisarka przyjechała ze 
swoim jamnikiem, który podbił ich 
serca.

Był czas na zadawanie pytań, 
dzieci ciekawiło, czy pisarz tworzy 
rano, w południe, czy w nocy, ile 
czasu zajmuje napisanie książki, 
skąd czerpie się pomysły.

Spotkanie w brenneńskiej  
i góreckiej bibliotece było bardzo 

udane, sporo osób kupiło książki,  
w których Autorka złożyła autogra-
fy, dzieci otrzymały także zakładki.  
Zapraszamy do naszych bibliotek 

po wspaniałe książki Anny Czerwiń-
skiej-Rydel.

    Biblioteka w Brennej

W miesiącu październiku dzieci 
z gr. „Skrzaty” i „Słoneczka” z Przed-
szkola Publicznego nr 1 w Górkach 
Małych poznawały ciekawe miejsca 
związane z tradycją i folklorem swo-
jej  Małej Ojczyzny.  Odwiedziliśmy 
„Bacówkę Bucze” i siedzibę Koła 

Gospodyń Wiejskich, znajdująca się  
w budynku dawnego przedszkola.

Podczas wycieczki do bacówki 
dzieci miały możliwość poszerzenia 
wiedzy nt. historii wypasu owiec na 
górskich łąkach oraz innych zwie-
rząt hodowlanych. Poznały również 

etapy wytwarzania masła, które ze 
smakiem degustowały, podziwia-
jąc malowniczy, górecki krajobraz. 
Jednak najwięcej radości sprawił 
dzieciom bezpośredni kontakt z ko-
zami, które mogły nakarmić i pogła-
skać. Na pamiątkę spotkania każda 
z grup otrzymała od właścicieli 
drewnianą ludową zabawkę oraz 
breloki z wełnianym pomponem  
i symbolem bacówki – owieczką.

Panie z Koła Gospodyń Wiej-
skich, wśród których dzieci spo-
tkały swoje babcie, przygotowały 
również dla przedszkolaków sze-
reg atrakcji. Nasi milusińscy mieli 
okazję zobaczyć oraz poznać ele-
menty stroju cieszyńskiego, pre-
zentowanego przez p. Z. Chrapek, 
która przybliżyła nam zarys histo-
rii 100-letniego budynku, siedziby 
dawnej szkoły oraz przedszkola,  
a obecnie prężnie działającego 
KGW. Przedszkolaki miały możli-
wość wysłuchania utworu z książki 
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J. Palowskiego pt.” Niech się Górki 
przyśnią Tobie” i wykazały się wiel-
ką pomysłowością w tłumaczeniu 
wyrazów gwarowych takich jak: 
bandle (wstążki), chledać (szukać), 
hónym (szybko), kokot (kogut). Na-
tomiast p. M. Bojda, opowiedziała 
dzieciom o walorach zdrowotnych 
ziół, które są naturalnymi środkami 
wspomagającymi walkę z chorobą. 
Niewątpliwie największą atrakcją 
dla dzieci było kiszenie kapusty 
przy użyciu tylko i wyłącznie siły 
ludzkich rąk i nóg. Przedszkolaki 
aktywnie brały udział w deptaniu 

kapusty umieszczonej w glinianym 
naczyniu, co wzbudzało najwięcej 

pozytywnych emocji.
Najważniejszym walorem edu-

kacyjnym wycieczek było ocalenie 
od zapomnienia obyczajów i trady-
cji życia naszych przodków.

Serdecznie dziękujemy p. Jucha 
oraz paniom z KGW za poświęcony 
czas, bezinteresowność oraz nie-
oceniony wkład włożony w budo-
wanie tożsamości lokalnej i więzi 
międzypokoleniowej.

 
    Aleksandra Strach, 
    Katarzyna Durbas

Edukacja

Literacko z teatrzykiem kamishibai 
Po wakacyjnej przerwie znów 

spotkaliśmy się z przedszkolaka-
mi. Czytaliśmy dwa opowiada-
nia "Groszki" F. Malnuit oraz "Mój 
przyjaciel Kemushi" N. Dargent 
na kartach teatrzyku kamishibai. 
Najmłodsi wysłuchali opowieści  
o przemianie gąsienicy w motyla 
oraz jednego małego ziarnka grosz-
ku w dużą roślinę, która też wydała 
owoce. Mieli również okazję otwo-
rzyć i dotknąć prawdziwych strą-
ków grochu, co wywołało nie lada 
zdziwienie, że są takie twarde i nie 
nadają się do jedzenia.

Dziękujemy Paniom z przedszko-
la za pomoc w organizacji zajęć. 

  Biblioteka
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Poznaj Instruktorów „Bazy Talentów” OPKiS

Błażej Żur – gitary, gwiazdy i rakiety
Zastanawiając się nad tym, kogo 

z instruktorów wybrać jako roz-
mówcę do pierwszego wywiadu  
z tego cyklu brałam pod uwagę kil-
ka czynników. I z ich sumy wyszło 
mi, że powinien to być właśnie Bła-
żej. Bo jest z Brennej, bo pracuje 
już parę ładnych lat w naszej „Bazie 
Talentów”, bo znam go dość do-
brze jeszcze z czasów szkolnych… 
Dlatego z przyjemnością przedsta-
wiam wszystkim uczniom, rodzicom 
i pozostałym czytelnikom jednego  
z wielu nietuzinkowych nauczycieli, 
którzy swoją wiedzę i pasję przeka-
zują podopiecznym „Bazy Talentów”. 
Błażeja pamiętam z naszywek Boba 
Marleya na plecaku i fikuśnego afro. 
A potem…? Potem z tego, zaczął 
grać… I grał coraz lepiej. Jako profe-
sjonalny muzyk, którym się stał miał 
okazję zagrać na wspólnej scenie  
z niejedną gwiazdą. A tak się składa, 
że gwiazdy (i rakiety ;) są jedną z pa-
sji Błażeja. 

Anna Musioł: Błażej, zaczyna-
jąc – nie tak dawno temu przecież 
– swoją własna edukację muzycz-
ną myślałeś o tym, by samemu 
kiedyś też uczyć? Jak wyglądała 
Twoja edukacja? Jacy byli pierwsi 
nauczyciele? Jaki mieli wpływ na 
Twój muzyczny i pozamuzyczny 
rozwój?

Błażej Żur: Zaczynając nie mia-
łem żadnych planów na przyszłość 
związanych z muzyką. Czysta cie-
kawość spowodowała, że zainte-
resowałem się gitarą. Pierwszymi 
nauczycielami byli rodzice, którzy 
pokazali mi podstawy. Później, od 
bycia samoukiem, poprzez ognisko 
muzyczne, prywatne lekcje i ciężką 
pracę dotarłem na studia muzyczne 
na wydziale Jazzu i muzyki estrado-
wej w PWSZ w Nysie, gdzie ukończy-
łem studia licencjackie. Tytuł magi-
stra sztuki muzycznej otrzymałem  
w Akademii Muzycznej w Katowi-
cach przy okazji kończąc również 
studium pedagogiczne. Miałem wy-
jątkowych nauczycieli od samego 
początku. Podpowiadali nie tylko 

jak grać, ale również czego słuchać, 
gdzie chodzić na koncerty, festiwa-
le, jakie książki warto przeczytać, 
jaki film obejrzeć. To wszystko dawa-
ło ogromną inspirację i motywowało 
do pracy. 

AM: Czy rozpoczęcie naucza-
nia gry na gitarze w Brennej było 
czymś naturalnym, czy raczej pew-
nym zaskoczeniem dla Ciebie?

BŻ: Przede wszystkim bardzo do-
brą inicjatywą są dodatkowe zajęcia 
muzyczne dla dzieci i młodzieży. 
Wiele osób ma możliwość odkrycia 
swoich zdolności, rozwinięcia wraż-
liwości muzycznej, zrelaksowania 
się z gitarą czy innymi instrumen-
tami, co wpływa pozytywnie rów-
nież na codzienną szkolną edukację  
i wychowanie. Gdy dowiedziałem 
się, że takie zajęcia są organizowane 
w naszej gminie, od razu po skoń-
czonych studiach zgłosiłem chęć do 
działania. 

AM: Jacy są Twoi uczniowie?
BŻ: Najtrudniejsze pytanie. Ogól-

nie wszyscy wykazują zainteresowa-
nie i zaangażowanie. Każdy ćwiczy 
na miarę swoich możliwości i widać, 
że sprawia im satysfakcję dobrze za-
grana melodia, ulubiona piosenka, 
wspólne spotkania na lekcjach indy-
widualnych czy zespołowych. Panu-
je fajna atmosfera pomiędzy ucznia-
mi, rodzicami i nauczycielem, a to 
bardzo ważne, żeby dobrze współ-
pracować. Jedynym mankamentem 
jest systematyczne ćwiczenie na 
instrumencie, ale cały czas nad tym 
pracujemy.  

AM: Masz jeszcze poza muzycz-
ną działalnością czas na inne rze-
czy? Co lubisz robić poza graniem 
i uczeniem gry?

BŻ: Poza muzyką uwielbiam 
czytać książki o tematyce astrono-
micznej, śledzić bieżące wiadomo-
ści na temat rozwoju tej dziedziny 
nauki, która jest bardzo dynamicz-
na i postępuje na naszych oczach. 
Posiadam własny teleskop, którym 
obserwuję niebo w wolnych chwi-
lach. Drugim zainteresowaniem jest 

piłka nożna, a w szczególności Liga 
Angielska, którą śledzę, analizuję 
i oglądam jak tylko znajdę wolny 
czas. Lubię też uprawiać sport – bie-
gam, gram w piłkę nożną i tenisa 
stołowego. 

AM: Gdzie w najbliższym czasie 
będzie można posłuchać Twojego 
muzykowania? W jakie nie-peda-
gogiczne projekty muzyczne je-
steś teraz zaangażowany?

BŻ: Jeżeli chodzi o działalność 
artystyczną, to aktualnie pracuję 
nad repertuarem pod kątem wła-
snego trio, które w założeniu ma wy-
konywać muzykę improwizowaną, 
łączącą jazz, blues z innymi stylisty-
kami, które mnie interesują. Trochę 
własnych kompozycji, trochę stan-
dardów, które wszyscy znają. Lubię 
również brać udział w jam sessions, 
czyli nieformalnych spotkaniach 
muzyków, na których bez prób gra-
my to, na co mamy ochotę improwi-
zując w oparciu o standardy muzyki 
jazzowej. Takie spotkania odbywają 
się między innymi w Bielsku-Białej  
w klubie Metrum, w Czeskim Cieszy-
nie w Dziupli oraz, od czasu do cza-
su, w Cieszynie w studenckim klubie 
Panopticum.

AM: Czyli wszystkim serdecz-
nie polecamy odwiedzanie klubów,  
w których grywa się jam sessions… 
Może cię tam złapią. Dziękuję Ci bar-
dzo za rozmowę!
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„Czytomania”
 16 listopada 2018 r. w naszej 

szkole już po raz trzeci odbył się 
gminny konkurs czytelniczy „Czy-
tomania”.  Swoim patronatem objął 
go Wójt Gminy Brenna - Pan Jerzy 
Pilch.

 Głównym celem „Czytomanii” 
było kształtowanie umiejętności 
pięknego czytania. Konkurs odby-
wał się w dwóch kategoriach wie-
kowych: dla klas II-III oraz IV - VI SP.

Podczas tej edycji uczniowie, za-
równo młodszej jak i starszej grupy, 
przygotowali fragmenty różnych 
legend, głównie ze Śląska Cieszyń-
skiego. "Błazeństwa utopca z Gó-
rek", "Legenda o diabelskim młynie 
na Równicy" czy "Przedziwne plot-
ki o stolicy Żabiego Kraju" to tylko 
niektóre z tekstów zaprezentowa-
nych w góreckiej szkole. 

Tegoroczna "Czytomania" była 
wyjątkowa, ponieważ wpisywała się 
w obchody 100-lecia Niepodległo-
ści Polski nie tylko poprzez legendy, 
ale i scenografię, która nawiązywa-
ła do twórczości pisarki - Zofii Kos-
sak.  

Jury konkursu w składzie: Wi-
tlod Turant – dziennikarz, tłumacz, 
który: "W pogodne dni pisze prozą, 
czasem przechodzącą w esej, w dni 
deszczowe skłania się ku poezji.  

Z mediów najbliższe jest mu radio."; 
Sylwia Gruszczyk – bibliotekarka, 
organizatorka wielu konkursów dla 
dzieci; Jolanta Skóra – logopeda, 
poetka, prezes klubu literackiego 
„Nadolzie” oraz Helena Kalicka – 
polonistka, propagatorka kultury 
regionalnej, miało bardzo trudne 
zadanie, aby wśród 47 uczestników 
wybrać najlepszych czytelników.

Wyniki w klasach 2-3:
I miejsce: Tobiasz Syska – SP im. 

Tadeusza Kościuszki w Górkach 
Wielkich (op. p. Bożena Wawrzecz-
ko)

II miejsce: Krzysztof Matula – SP 
im. Tadeusza Kościuszki w Górkach 
Wielkich (op. p. Bożena Wawrzecz-
ko)

III miejsce: Piotr Nalepa – SP 
im. Tadeusza Kościuszki w Górkach 
Wielkich (op. p. Bogusława Gwiz-
doń)

Wyróżnienie: Lena Krzenek – SP 
im. Tadeusza Kościuszki w Górkach 
Wielkich (op. p. Joanna Duczmalew-
ska)

Wyróżnienie: Milena Żyłka – SP 
nr 1 im. Janusza Korczaka w Brennej 
(op. p. Jadwiga Madzia)

Wyróżnienie: Klaudia Jawor-
ska– SP nr 1 im. Janusza Korczaka  

w Brennej (op. p. Alicja Gawlas)

Wyniki w klasach 4-6:
I miejsce: Nikola Duda - SP im. 

Tadeusza Kościuszki w Górkach 
Wielkich (op. p. Anna Poloczek)

II miejsce: Marta Mendrek – SP 
nr 1 im. Janusza Korczaka w Brennej 
(op. p. Barbara Brańczyk - Rucka)

III miejsce: Michał Herzyk – SP 
im. Tadeusza Kościuszki w Górkach 
Wielkich (op. p. Małgorzata Nalepa)

Wyróżnienie: Nikola Pokładnik 
– SP im. Tadeusza Kościuszki w Gór-
kach Wielkich (op. p. Małgorzata 
Nalepa)

Wyróżnienie: Weronika Suszka –  
SP im. Tadeusza Kościuszki w Gór-
kach Wielkich (op. p. Urszula Pyda)

Wyróżnienie: Zuzanna Cholew-
czyńska - SP im. Tadeusza Kościusz-
ki w Górkach Wielkich (op. p. Domi-
nika Badura)

Za zaangażowanie dziękujemy 
sponsorom: Wójtowi Gminy Brenna 
- Panu Jerzemu Pilchowi, Radzie Ro-
dziców przy Zespole Szkół Publicz-
nych w Górkach Wielkich, Cukierni 
„Bajka” oraz Gminnej Spółdzielni 
"Samopomoc Chłopska" w Brennej.

Konkurs został przygotowany 
przez p. Bogusławę Gwizdoń oraz p. 
Małgorzatę Nalepę.
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Kultura
Świat skupiony wokół ziół – jedyny taki  

Dom w Polsce
Kiedyś zioła  były jednym z naj-

ważniejszych elementów świata 
Górali Śląskich. Nadawały życiu 
smak, zapewniały bezpieczeństwo 
i zdrowie. Dziś znów coraz częściej 
trafiają do naszych domów, odkry-
wamy je na nowo, a w Brennej po-
wstał właśnie Beskidzki Dom Zielin 
– „Przytulia”. 

Można to miejsce nazwać mu-
zeum ziół, choć dużo lepiej jest 
powiedzieć o nim- DOM. Dom,  
w którym tętni życie, który ma go-
spodarzy, a ci z otwartymi ręka-
mi czekają na swoich gości. Pełen 
wspomnień, pięknych historii oraz 
pachnący ziołami. Nietuzinkowy 
dom, który od 19 października br. 
zaprasza w swoje progi oferując 
przybyszom coś zupełnie nowego  
i zaskakującego.

Początki

Sam budynek powstał z inicja-
tywy Stowarzyszenia Młodzieży 
Katolickiej w 1923r  i  wybudowany 
został dzięki datkom i wsparciu lo-
kalnej społeczności. Pierwotnie no-
sił nazwę „Dom Katolicko-Ludowy” 
i był jednym z pierwszych domów 
kultury na Śląsku Cieszyńskim. Po 
II Wojnie Światowej mieściło się  
w nim nowoczesne jak na owe cza-
sy kino,  a budynek, zwany później 
GOKiem, stanowił siedzibę wielu 
grup działających na terenie gminy. 

W 2015r. zapadła decyzja  
o modernizacji budynku. Wspólnie  
z czeskim partnerem gminą Bystrzy-
ca,  przystąpiono do pracy, której 
efektem było napisanie i złożenie 
projektu „Beskid Śląski – wspólne 
dziedzictwo”,  do  Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego  
w ramach programu Interreg V A 
Republika Czeska – Polska. W ra-
mach projektu wykonano rewitali-
zacje dwóch budynków. Po polskiej 
stronie jest to właśnie Beskidzki 
Dom Zielin „Przytulia”, a po czeskiej 

Centrum Kultury i Informacji „MU-
Z-IC”. Całość działań projektowych 
miała na celu stworzenie wspólne-
go polsko-czeskiego produktu tu-
rystycznego. 

Beskidzki Dom Zielin – 
multimedialnie i z pomysłem

Dostępna na co dzień wystawa 
stała w „Przytulii” , imponuje mul-
timedialnymi rozwiązaniami. Zioła 
można nie tylko zobaczyć, dotknąć 
i powąchać w zewnętrznym her-

barium ale także poznać za spra-
wą trójwymiarowych rekonstrukcji  
i zasuszonych zbiorów. Są filmy, słu-
chowiska i interaktywne aplikacje. 

Można zapoznać się ze starym 
zielnikiem ( jednego z najwybit-
niejszych polskich zielnikarzy Syre-
niusza) i porównać go z publikacją 
wydaną w ramach projektu (Zielnik 
Beskidzki).  Wizyta w “Przytulii”, to 
także okazja, by poznać elemen-
ty pięknego stroju Górali Śląskich, 
zrekonstruowanego na podstawie 
starych zbiorów fotograficznych. 
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Sama wystawa podzielona jest 
na kilka części. W każdej z nich 
dominującym motywem są zioła, 
przez pryzmat których poznajemy 
historię i kulturę Beskidu Slaskie-
go. Pierwszą część poświęcono naj-
bardziej oczywistemu zastosowa-
niu ziół – ich walorom smakowym  
i zdrowotnym. Można przejrzeć tu 
stare przepisy na regionalne potra-
wy, a niektóre z nich zabrać ze sobą 
do domu. 

Następnie, za sprawą słuchowisk 
przenosimy się w świat praktyk ma-
gicznych i wróżbiarskich związa-
nych z ziołami oraz wykorzystywa-
niem ziół w obrzędowości ludowej 
górali. Odwiedzający dowiedzą się, 
jakie roślina ochroni przed utopca-
mi a która zapewni bezgraniczne 
oddanie wybranka serca. 

Następną część wystawy  
w Domu Zielin poświęcono życiu 
rodzinnemu. W niej dowiemy się 
jakich kwiatów używano dawniej 
do ślubnych wiązanek, z czego 
pleciono wianki – te panieńskie  
i te na Noc Świętojańską, oraz jakie 

rośliny sadzono u płota, by staro-
panieństwo nie groziło pannom na 
wydaniu. W Przytulii znajdziemy też 
informacje o miejscu ziół w obrzę-
dowości świątecznej.

Jeszcze inne tajemnice odkry-
jemy w części opowiadającej o pa-
sterstwie i dawnych rzemiosłach. 
Poznamy tu rośliny, z których tka-
no płótno, pleciono sznury oraz 
te, które pomagały w obróbce sera 
oraz zapewniały pasterzom zdrowie 
i chroniły ich trzody. 

W ekspozytorze poświęconym 
Bystrzycy dowiemy się m.in. co to 
jest koronka klockowa i kim byli 
mietlorze. 

Więcej, niż muzeum

„Przytulia” oferuje jeszcze wię-
cej. Kameralna scena pozwala na or-
ganizowanie koncertów i spektakli, 
a wciąż poszerzający się kalendarz 
wydarzeń pozwoli każdemu wybrać 
coś dla siebie. Wykłady historyków 
i etnografów, spotkania z zielarza-
mi, tematyczne spektakle dla dzie-

ci będą stałą częścią działalności 
„Przytulii”. Ziołowa tematyka jest 
na tyle wdzięczna, że daje animato-
rom szerokie pole do popisu w wy-
borze działań, które poprowadzą. 
Wszystko to ma sprawić, by odwie-
dziny ziołowego centrum Polski nie 
kończyły się na jednej wycieczce. 
Przytulia co jakiś czas ma odsłaniać 
kolejne tajemnice i zachęcać do od-
krywania coraz to nowych skarbów. 

Skosztuj!

Jest jeszcze jeden przyjemny 
element, który nie może się znu-
dzić gościom w Brennej. W ramach 
projektu, specjalnie na potrzeby 
Beskidzkiego Domu Zielin powstały 
trzy kompozycje ziołowych herbat, 
których można skosztować podczas 
odwiedzin. Naturalne, różnorodne  
i aromatyczne mieszanki sprawiają, 
że ma się ochotę po prostu usiąść, 
odpocząć, wyciszyć się… jak to  
w Domu.

 Zredagowany przez OPKiS
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Świecą od 20 lat

10 listopada miał miejsce ju-
bileuszowy koncert z okazji 
20lecia działalności Dziecięco-
Młodzieżowego Chóru „Świetliki”, 
działającego przy Parafii Ewangelic-
ko-Augsburskiej w Brennej. Oprócz 
głównej gwiazdy tego spotkania, 
czyli rozśpiewanych, świecących ra-
dosną twórczością dzieci w kościele 
zjawiło się wielu „emerytowanych” 
chórzystów wraz z rodzinami, by 
wspólnie powspominać przygody  
z czasów ich koncertowania z ze-
społem. Jedną z takich osób był 
konferansjer wydarzenia – Kamil 
Małysz  Kilka pięknych aranżacji, 
przy akompaniamencie Łukasza Fo-
resta Piechoty. wykonała również 
wokalistka, której kariera muzycz-
na rozwija się bardzo wyraziście,  

a które swe muzyczne początki mia-
ła właśnie w „Świetlikach” – Justyna 
Hubczyk. Swoje życzenia małym  
i dużym „Świetlikom”, oraz prowa-
dzącej grupę pani Bogusławie Ja-
worskiej złożył ks. Biskup Adam 
Korczago, Wójt Gminy Brenna Je-
rzy Pilch oraz obecny parafii – ks. 
Roman Kluz oraz ks. Po koncercie 
przybyli goście zostali zaproszeni 
na przepyszny tort – również wyko-
nany przez jednego z byłych chó-
rzystów.

Chór „Świetliki” powstał w listo-
padzie 1998 r., z inicjatywy ówcze-
snego proboszcza, ks. Marka Uglo-
rza. Nazwa nawiązuje do małych 
robaczków, które w czerwcowe wie-
czory rozświetlają ciemność. Przez 
20 lat oprócz licznych występów 

na terenie swojej parafii i gminy 
„Świetliki” wyjeżdżały z koncertami 
do Wrocławia, Krakowa, Pszczyny, 
Jastrzębia, Ustronia, Bładnic, La-
sowic, Siemianowic i Tarnowskich 
Gór. Dzieci śpiewały w kościołach 
różnych wyznań, Domach Opieki  
i Ośrodkach Kultury. Co roku wy-
stępują też w Teatrze im. Adama 
Mickiewicza w Cieszynie, biorąc 
udział w koncercie „Dzieci śpiewają 
kolędy”. „Świetliki” mają tez na kon-
cie dwie nagrane płyty: „Niech nam  
w sercach radość śpiewa” oraz „Po-
dajmy sobie ręce”. Obecnie grupa 
liczy sobie 28 młodych talentów  
z Brennej i Górek, w wieku od 4 do 
16 lat. Chór prowadzi Bogusława Ja-
worska.

   OPKiS



22Strona 22 Wieści znad Brennicy

W
ie

śc
i z

na
d

 B
re

nn
ic

y
Kultura

„Życie seniora” 

Jesienny Dzień Ziemniaka w SP2

Wszyscy Seniorzy co roku swo-
je święto mają i stare dawne czasy 
często wspominają. Lata młodości 
bardzo szybko upłynęły i młodzień-
cze zapędy też już minęły. Dzieci 
są już dorosłe i wnuków przybywa,  
a nam sił w co dzień to więcej uby-
wa. Nadszedł czas na odpoczynek  
i zwolnienie tempa choć nie każ-

dy z nas o tym pamięta. Prace już 
młodym pozostawić trzeba i stanąć  
z boku bo już im w tym szybkim 
tempie nie dotrzymam kroku. Ciesz-
my się więc każdą dobrze spędzo-
ną chwilą, a przyjaciele niech nam 
życie umilą. Zdrowia, radości tego 
nam teraz trzeba zanim nas Pan 
Bóg powoła do nieba. Uśmiechajmy 

się do siebie i bądźmy mili, aby nas 
tak zapamiętano i dobrze wspomi-
nano . Kłopoty i smutki pozostaw-
my na boku, a z dobrej zabawy ko-
rzystajmy na każdym kroku. Niech 
więc spełniają się Wasze marzenia, 
a radość i szczęście codzienne życie 
rozpromienia.

Tradycyjnie już na przełomie 
września i października, a w tym 
roku konkretnie  6 października  
w Szkole Podstawowej nr 2 w Bren-
nej odbył się piknik rodzinny pod 
hasłem „Święto Ziemniaka”. Swoją 
obecnością zaszczycił wójt Gminy 
Brenna pan Jerzy Pilch, który wraz 
ze zgromadzonymi gośćmi mógł 

podziwiać występy uczniów naszej 
szkoły. Po części artystycznej na 
uczestników czekało wiele atrakcji: 
malowanie twarzy, robienie warko-
czyków, robienie baniek mydlanych, 
gra na perkusji oraz różne konku-
rencje zwinnościowe z ziemniakami 
w roli głównej. Na bardziej odważ-
nych czekała ścianka wspinaczko-

wa, która obsługiwali przeszkoleni 
instruktorzy GOPR. Odbył się rów-
nież mecz koszykówki pomiędzy re-
prezentacją rodziców i nauczycieli. 
Ostatnią atrakcją dla dzieci była 
przejażdżka kolejką po Brennej. 
„Święto ziemniaka” nie mogło się 
obyć bez placków ziemniaczanych  
z blachy do wyboru: ze śmietaną 
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lub wyrzoskami. Można było rów-
nież skosztować bigosu i pysznego 
domowego smalcu. Działała rów-
nież bogato wyposażona kawiaren-
ka, gdzie czekały gorące i zimne na-
poje oraz pyszne ciasta. Wspaniała 
pogoda dodatkowo sprzyjała temu 
wydarzeniu, a widząc zgromadzo-

nych rodziców można stwierdzić, 
że piknik  się udał.

Pani dyrektor Katarzyna Bobo-
la wraz z gronem pedagogicznym 
i uczniami pragnie serdecznie po-
dziękować Radzie Rodziców, na 
czele z przewodniczącym Panem 
Szymonem Pilchem za zaangażo-

wanie w organizację tego wspania-
łego dnia oraz wszystkim rodzicom 
za tak liczny udział w pikniku. Ser-
decznie podziękowania dla wszyst-
kich sponsorów, którzy zechcieli 
wesprzeć SP 2 w Brennej. 

 SP2 Brenna Bukowa

Radość i modlitwa – warsztaty gospel
Europejska muzyka religijna, 

kościelna, zawsze utrzymywała się 
w bardzo dostojnym klimacie. Nie 
każdy mógł ją wykonywać, nie każ-
dy nawet mógł śpiewać w kościele. 
Bardzo długo Chorał Gregoriański 
mogli wykonywać wyłącznie męż-
czyźni. Dziś oczywiście wygląda to 
już inaczej, jednak nadal kościelne 
muzykowanie w Europie, a zatem  
i w Polsce objęte jest wieloma ści-
słymi normami, zasadami i ogra-
niczeniami. Muzyka w kościołach  
w USA rozwinęła się w sposób zgo-
ła odmienny. Radosna, nieszablo-
nowa, pozbawiona sztywnych ram 
muzyka gospel porywa wiernych, 
stwarzając niezwykłą atmosferę ra-
dosnej modlitwy. 17 i 18 listopada  
w Kościele Ewangelicko-Augsbur-
skim w Brennej odbyły się dwudnio-
we warsztaty tego szczególnego 
śpiewania z uzdolnioną wokalistką 
i nauczycielką – Gabrielą Blachą. 
Efekty pracy kilkunastoosobowej 
grupy młodych artystów można 
było podziwiać podczas koncertu 
finałowego, który odbył się w nie-

dzielę 18 listopada.
Oto wrażenia, jakimi po warsz-

tatach podzieliła się ze mną prowa-
dząca, Gabriela Blacha:

„Za każdym razem kiedy mam 
możliwość udziału, prowadzenia 
warsztatów, najbardziej cieszy 
mnie to że poznaję nowych ludzi 
od których sama również wiele 
się uczę, dzieląc się swoją wiedzą. 
Grupę uczestników I Warsztatów 
Gospel w Brennej, tworzyli wspa-

niali ludzie, świetna grupa, zdol-
na, myślę że udało nam się zgrać  
i stworzyć coś wyjątkowego. Dużo 
pracy wykonali, ale cały czas towa-
rzyszyła temu wszystkiego radość 
którą już widownia mogła poczuć 
na koncercie finałowym. Czas in-
tensywny ale bardzo owocny, dla 
mnie niezapomniany   Mam nadzie-
ję że jest to początek, tak jak osoby, 
organizatorzy ze stowarzyszenie 
SPOT wspominali, pragną to kon-
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tynuować. Takie wydarzenia są bar-
dzo cenę. Myślę że ludzie podczas 
takich warsztatów mogą pokonać 
swoje bariery, rozwinąć umiejęt-
ności śpiewania solo czy w grupie  
w głosach, ale przede wszystkim 
mają możliwość otworzenia się na 
innych poprzez tekst i muzyce prze-
kazując ją dalej słuchaczom.”

Sami spójrzcie. Kolory, energia, 
dziękczynienie. Nic dziwnego, że 
gospel zdobywa coraz większą ilość 
zwolenników.

   OPKiS

„Breńska” nekropolia
Na początku XIX wieku Brenną 

odwiedził jeden z pierwszych tu-
rystów wędrujących po Beskidach. 
Był nim przyszły książę pszczyński 
Ludwik hrabia Anhalt, który był wy-
raźnie zauroczony pięknem naszej 
wioski oraz miejscowej przyrody, 
przy okazji notując ciekawe spo-
strzeżenie na temat miejscowego 
ludu ( jego oszczędności?). W swych 
pamiętnikach na temat marszu 
przez Brenną: 

„(...) kontynuowałem wędrówkę 
schodząc do wsi Brenna, położo-
nej w nader pięknej dolinie. Domy 
tej wioski są ładne, wybudowane  
z drewna. Pośrodku wsi znajduje się 
murowany kościół. Całość wsi robi 
wrażenie miejscowości zamożnej. 
W Brennej poszukałem górala, któ-
ry miał być moim przewodnikiem 
i obiecał prowadzić mnie lepszą 
drogą na Błatnią. Droga przez wieś 
była bardzo romantyczna; szedłem 
pomiędzy starymi dębami i innymi 
drzewami liściastymi, mijałem pięk-
nie położony cmentarz otoczony 
starymi dębami. Nieprzyjemne wra-
żenie zrobiła na mnie wiadomość, 
że w tej okolicy, tak bogatej w drze-
wa wyjmuje się stare trumny, aby 
deski ponownie wykorzystać”.

Co ciekawe we wspomnieniach 
księcia Ludwika utkwił m.in. breń-
ski cmentarz, otoczony wówczas 
jeszcze starymi dębami, o którym 
zanotował, iż jest ładnie położony. 

Jest to o tyle ciekawe, iż my zazwy-
czaj zwykliśmy mijać go dosyć obo-
jętnie, nie dostrzegając w nim, czy 
też jego położeniu szczególnych 
wartości. 

Gromadnie odwiedzamy go 
jedynie w listopadzie, miesiącu  
w którym szczególnie pamiętamy  
o zmarłych z naszych rodzin. Od-
wiedzamy wówczas groby paląc 
znicze i składając kwiaty, co ma 
miejsce najczęściej i we Wszystkich 
Świętych, i w Dzień Zaduszny, a tak-
że 11 listopada przy upamiętnieniu 
osób poległych za ojczyznę.

Znaczna część mieszkańców 
naszej gminy o zmarłych ze swo-
ich rodzin pamięta przez cały rok.  
A w niektórych rodzinach za-
chowała się tradycja, iż groby 

krewnych odwiedza się co nie-
dzielę. Z faktu, iż wśród góra-
li silnie zakorzeniona pamięć  
o swoich przodkach, wynika pew-
nie, że w Brennej praktycznie nie 
ma zaniedbanych grobów. To 
oczywiście zaleta i ogromna war-
tość, jednak w kontekście naszego 
cmentarza, zjawisko to ma również 
ujemne konsekwencje. Dlaczego? 

Nasz cmentarz został wpisany, 
wraz z budynkiem kościoła, do ewi-
dencji zabytków, o czym świadczy 
od niedawna charakterystyczne 
oznaczenie znajdujące także przy 
głównym wejściu. Fakt ten może 
dziwić, gdyż mało kto myśli o ne-
kropoliach w charakterze pamiąt-
ki po minionych czasach, a jednak  
w opinii osób biegłych należało mu 
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Warto zastanowić się dlaczego 
miejsce to uznano za zabytek… 
Jaka może być jego wartość? Czy 
faktycznie jest ono obecnie jesz-
cze zabytkiem? Nim sprawę roz-
strzygniemy, warto prześledzić losy 
breńskiej nekropolii, której począt-
ki sięgają XVIII w. 

Breneński cmentarz powstał 
krótko po założeniu parafii w 1785 
r. Wcześniej, bo od 1719 r. istniała  
w Brennej drewniana kaplica,  
w której posługiwali jezuici, jed-
nak parafii i cmentarza wówczas 
jeszcze nie było, a breńskich gó-
rali chowano przy kościele w Gór-
kach Wielkich. Założenie nekropolii  
w Brennej było pierwszym zada-
niem nowomianowanego, w listo-
padzie 1785 roku, proboszcza ks. 
Karola Szlosarka i poprzedziło bu-
dowę murowanego kościoła, któ-
ry ukończono w roku 1789. Nim 
w grudniu 1785 odbyły się na nim 
pierwsze pochówki na cmentarzu 
w Brennej, zmarłych grzebano jak 
dawniej – w Górkach. Co cieka-
we początkowo na tym katolickim 
cmentarzu grzebano również pro-
testantów. Trwało to do utworze-
nia, w 1854 r., przez luteran własnej 
nekropolii w Brennej, położonej 
poniżej Huciska, niedaleko, której  
z czasem powstała też ich szko-
ła wyznaniowa (na jej miejscu stoi 
dziś kościół). 

Cmentarz katolicki w Brennej 
zlokalizowano na gruntach daw-
nej huty szkła, na wzniesieniu, nie-

opodal miejsca wyznaczonego pod 
budowę kościoła. Wielu mówiło, 
iż nekropolia jest pięknie położo-
na, jednak w bardzo niedogodnym 
miejscu. Zagrażały jej stale po-
wodzie. Bliskość nieuregulowanej 
rzeki, która często wylewała i pod-
mywała tzw. brzegi działała na jej 
niekorzyść, gdyż niemal każdego 
roku trzeba było drżeć, by woda nie 
zabrała jej murów i ziemi. 

Teren wokół cmentarza, pier-
wotnie otoczony potężnymi dęba-
mi, w 1879 r. ówczesny proboszcz, 
ks. Henryk Dziekan obsadził cmen-
tarz drzewami, jesionami i jawora-
mi. Przystąpiono również do od-
budowy murów, które niszczały  
i zarastały chwastami. Remont 
ogrodzenia trwał dwa lata i pochło-
nął 30 guldenów (gulden – srebrna 
moneta Ausro-Węgier), wyłożonych 

z kieszeni proboszcza. Natomiast  
w 1881 r. starą drewnianą bramę za-
stąpiono nową, jej budowa koszto-
wała 25 guldenów. 

Siedem lat później, w 1888 r., 
znów prowadzono prace nad wej-
ściem, nową bramę wykonał włoski 
inżynier pracujący dla Komory Cie-
szyńskiej. 

Najstarsza część założonego  
w 1785 roku cmentarza, obejmu-
je obszar od wejścia głównego 
do ścieżki prowadzącej od bramy 
bocznej do studni i wynosi około 
3080 m². Ta stosunkowo niewielka 
parcela musiała przez blisko dwa 
wieki wystarczyć miejscowej spo-
łeczności, jako miejsce doczesnego 
spoczynku. Warto podkreślić, iż na 
tym niewielkim skrawku ziemi, sze-
rokości ok. 40 metrów i 80 metrów 
długości w ciągu dokładnie 196 lat 
(do 1981 r., czyli do momentu roz-
budowy cmentarza), pogrzebano 
ponad 10 tysięcy osób (dokładnie 
10071)! Co więcej, w kolejnych la-
tach, nie zaprzestano pochówków 
na tej części cmentarza, gdzie do 
dzisiaj chowani są zmarli.

Ów fakt, iż na starej części 
cmentarza spoczywa wiele poko-
leń mieszkańców Brennej, musi 
nobilitować cmentarz jako nośnik 
pamięci historycznej. Jest to oczy-
wiste, dla osób, które uświadomią 
sobie, że w tylko w każdym, jednym 
pojedynczym grobie, spoczywa już 
dziesiąte pokolenie Brenniaków, 
począwszy od poczwórnych pra-
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dziadków do ich praprawnuków, 
co odpowiada wyliczeniom mate-
matycznym, z których wynika, iż  
w takim grobie złożono ciała ok. 11 
osób, a przeszło dwudziestu w gro-
bowcu większym – podwójnym. 

Powyższe informacje, będą dla 
wielu mieszkańców zaskoczeniem, 
jeśli nie szokiem. Nie ma się czemu 
dziwić, skoro na najstarszej części 
cmentarza, na której pochówki się-
gają XVIII wieku, nie ma żadnego 
starego, chociażby przedwojenne-
go (!) pomnika. Co więcej, pomni-
ki współczesne, powstałe po 1945 
roku, wprowadzając nas poniekąd 
w błąd, informując tylko o ostatnim 
pokoleniu (niekiedy dwóch) złożo-
nym wdanym grobie. 

Przykładem niech będzie tablica 
na grobie rodzinnym autorów, któ-
ra sugeruje, że w mogile znajduje 
się wyłącznie Helena i Paweł Greń,  
z przekazu ustnego wiadomo jed-
nak, że pochowano tam również 
brata Pawła (z małżonką) oraz ich 
rodziców, to już 6 osób. Natomiast, 
gdyby ludzka pamięć sięgała dwie-
ście lat wstecz – do początków para-
fii, to w tym jednym grobie naliczy-
libyśmy jeszcze drugie, czy trzecie 
tyle złożonych w nim zmarłych.

W II połowie XX w. upowszech-
niły się kamienne pomniki, które 
spowodowały, iż na cmentarzu jesz-
cze szybciej zaczęło ubywać miejsc 
grzebalnych, co zmusiło, w 1981 r., 
ówczesnego proboszcza, ks. Alfon-
sa Chmiela, do poszerzenia cmen-
tarza o około 1100 m². Na gruntach 
gospodarzy Holeksy i Waliczka po-
wstały nowe kwatery, a także kost-
nica cmentarna, którą zaprojekto-
wał architekt Edward Kisiel. W niej 
to mieściła się kaplica, pomiesz-
czenie do przechowywania zwłok 
i pomieszczenie na narzędzia oraz 
niewielki strych. Rozbudowano 
również płot, wzorując się na starej 
części, wykonanej przez mieszkań-
ców w czynie społecznym, w 1967 r. 
pod kierunkiem ks. Pawła Gelnego, 
z kamieni rzecznych. 

Kolejne lata przynoszą potrzebę 
dalszej rozbudowy, zarówno za cza-
sów ks. prof. Józefa Budniaka, jak 
i ówczesnego proboszcza ks. Cze-

sława Szweda, dokupiono kolejne 
grunty pod miejsca grzebalne (od-
powiednio ok. 10 i 24 arów). Rozbu-
dowy z lat  80. i 90. spowodowały 
powiększenie cmentarza o 20 arów, 
zapewniając możliwość pochówku 
ok. 1000 osób, które spoczęły w no-
wych kwaterach w ciągu ostatniego 
półwiecza. Jak się szacuje obecna 
rozbudowa zabezpieczy mieszkań-
com możliwość pochówku na po-
dobny okres czasu. 

Jaki jest bilans zmian jakie 
przeszła brenneńska nekropolia? 
Obecnie cmentarz z granitowymi 
pomnikami, ścieżkami i pięknymi 
ozdobami zdecydowanie różni się 
od nekropolii, którą zachwycał się 
książę pszczyński. Nie ma pięknych 
drzew, o których w kronice parafial-
nej wspomina kronikarz. Obecnie 
poza wyjątkowym cisem (ostatnim 
z cennym okazów, wymienianych 
w opracowaniach przyrodniczych 
jeszcze w latach 30. XX w.), na 
cmentarzu znajdują się tylko tuje. 

Takie czynniki, jak – upływający 
czas, pragmatyzm i wyższa koniecz-
ność związana z „głodem ziemi”, ale 
też inne czynniki, spowodowały, iż 
nowe, duże marmurowe nagrob-
ki zastąpiły dawne pomniki, które 
odeszły w przeszłość wraz z imiona-
mi osób, które upamiętniały. 

Co pozostało? Pomimo że ne-
kropolia ma statut zabytkowej, to 

poza krzyżem cmentarnym z koń-
ca XIX w., niewiele można znaleźć 
na niej pamiątek przeszłości. Wy-
mienić trzeba niewielką ilość sta-
rych pięknych żeliwnych krzyży, 
wykonanych najprawdopodobniej 
w ustrońskiej hucie, luźno opar-
tych o mur cmentarza (co warte 
docenienia – próbę ich zabezpie-
czenia w ostatnim czasie podjęła 
Maria Burek). Pozostało także do-
słownie kilka ostatnich, starych  
(z lat 40. XX w.!) nagrobków. Moż-
na je odnaleźć jeszcze na najstar-
szej części brenneńskiej nekropolii 
(m.in. tam gdzie chowano daw-
niej dzieci). Wyróżnia się pod tym 
względem kamienny pomnik ro-
dziny Holeksa, ze względu na wy-
sokość i majestat zdecydowanie 
górujący nad innymi nagrobkami, 
usytuowany niedaleko bocznego 
wyjścia ze starej części. 

Niech ta garstka historycznych 
pamiątek przypomina nam jak 
najdłużej o niezwykłej przeszłości 
cmentarza „w Hucie”, na której, tyl-
ko w najstarszej części cmentarza, 
pochowano niemal 11 000 bliskich 
nam osób

 

  Dorota Greń - Grajewska
    Wojciech Grajewski
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Local Series of Downhill #3 Brenna

Po raz kolejny fani tej widowi-
skowej imprezy pojawili się w Bren-
nej na stoku Starego Gronia, by 
rywalizować w trzeciej edycji tego-
rocznego cyklu zawodów. Trudne 
technicznie, ale bardzo efektowne 
zmagania w zjeździe na rowerach  
przyciągają co roku na start wie-
lu zawodników, ale także kibiców, 

którzy z ogromną ciekawością, cza-
sami też przerażeniem w oczach 
śledzą wyczyny downhillowców. 
Wśród uczestników pojawiają się 
corocznie reprezentanci naszej 
gminy, którzy osiągają z roku na rok 
coraz lepsze rezultaty. W opisywa-
nych zawodach na uwagę zasługu-
je występ Emanueli Waliczek, która 

wśród Kobiet sięgnęła po 2 miejsce. 
Wśród Mężczyzn w kategorii Hard-
tail 3 miejsce zajął Samuel Kuczera. 
Gratulujemy świetnych wyników.

 Krzysztof Gawlas

Zdjęcia autorstwa: BeHere.photo

Dwunasta odsłona Ligi Futsalu 
o Puchar Rady Gminy Brenna

Inauguracja kolejnej już edycji 
Ligi Futsalu o Puchar Rady Gminy 
Brenna za nami. 

W tegorocznym zmaganiach 
bierze udział 10 zespołów, w tym 
3 nowe drużyny – Przyjaciele, LKS 
Beskid Brenna, LKS Spójnia Górki 
Wielkie. Czeka nas zatem 18 kolejek 
emocjonujących spotkań. Zgodnie 

z przewidywaniami w pierwszych 
dwóch kolejkach, bo tyle aktualnie 
rozegrano, wygrywali faworyci. Po 
dwa zwycięstwa na swoim koncie 
mają: Nieckarz-Team, CdF Traktat 
Cieszyn, Oldboje Beskid Skoczów 
oraz Galaktik Football. Na chwilę 
obecną trudno jednoznacznie wy-
rokować, która z drużyn ma najwięk-

sze szanse na końcowe zwycięstwo, 
ponieważ poziom sportowy jest 
bardzo wyrównany i wydaje się, że 
kolejny rok z rzędu wyższy, co nie-
wątpliwie bardzo cieszy. Tegorocz-
ne rozgrywki można nazwać przeło-
mowymi, ponieważ po raz pierwszy  
w ich historii zezwolono, aby każ-
da z drużyn mogła zasilić swo-
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je szeregi maksymalnie cztere-
ma zawodnikami występującymi  
w klubach do poziomu A-klasy. 
Dodatkowo zezwolono na udział 
drużynom LKS Beskid Brenna oraz 
LKS Spójnia Górki Wielkie, skła-
dającym się w całości z zawod-

ników występujących w A-klasie  
i B-klasie. Zabieg ten pozwolił dru-
żynom dotychczas występującym  
w Lidze Futsalu na poprawę sytuacji 
kadrowych, z kolei dwóm wcześniej 
wspomnianym drużynom na od-
powiednie przepracowanie okresu 

zimowego, a więc okresu po zakoń-
czeniu rundy jesiennej, a przed roz-
poczęciem rundy wiosennej. 

  Krzysztof Gawlas
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Wkrótce w gminie Brenna
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Ważne i przydatne

Miesięcznik „Wieści znad Brennicy” można nabyć w Informacji Turystycznej (ul. Wyzwolenia 77, Brenna, a także w: Delikatesach Centrum 
(Górki), sklepie z nasionami p. K. Holeksy (Górki), Kiosku „Trafika” (Górki), Sklepie GS na Buczu (Górki), Sklepie GS w Szpotawicach (Górki), Sklepie „Lewiatan” 
(Brenna Skrzyżowanie), Sklepie GS Brenna Skrzyżowanie, W Delikatesach p. Bocka (Brenna Spalona), Sklepie GS Brenna Pinkas, Sklepie GS Brenna 
Leśnica, Sklepie p. Dadok (Brenna Leśnica), FH Renata Łysek (Brenna Leśnica), Kiosku z prasą – p. J. Ćwierzyk, (Brenna Centrum) „Toto Lotku” –  
p. J. Madzi, (Brenna Centrum) Kiosku p. Cz. Grenia (Brenna Bukowa), Sklepie „Kaprys” ul. Jawornik (Brenna), Delikatesach Centrum (Brenna 
Lachy), Stacja paliw (Górki Wielkie), Delikatesy Centrum Sojka, Gminnej Bibliotece Publicznej (Urząd Gminy, II p.). Sklepy, kioski, pensjonaty 
itp. lokale, chcące również kolportować „Wieści”, proszone są o kontakt z redakcją.
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Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej
43-438 Brenna, ul. Wyzwolenia 34
tel. 33 853 62 85, kom. 504 039 392
e-mail: zbgk@brenna.org.pl

GOPR
43-438 Brenna ul. Węgierski 41
43-370 Szczyrk ul. Dębowa 2, tel. 33 829 69 00
tel. alarmowy 985, 601 100 300

Poczty:
43-438 Brenna ul. Wyzwolenia 77, tel. 33 853 62 76
43-436 Górki Wielkie ul. Z. Kossak 34, tel. 33 853 94 44

Muzeum Zofii Kossak - Szatkowskiej
w Górkach Wielkich
43-436 Górki Wielkie ul. Stary Dwór 2
tel. 33 853 95 15, e-mail: biuro@muzeumkossak.pl
www.muzeumkossak.pl

Biblioteki:
43-438 Brenna ul. Wyzwolenia 77, tel. 33 853 63 59
43-436 Górki W. ul. Zalesie 3, tel. 33 853 91 86
www.biblioteka.brenna.org.pl 
e-mail: bibl.brenna@wp.pl, bibl.gorki@vp.pl

Wójt Gminy Brenna - Jerzy Pilch
W celu umówienia się na spotkanie prosimy o kontakt 
z sekretariatem: tel. 33 853 62 22, tel. 33 853-65-48 
fax: 33 853 63 70, e-mail: poczta@brenna.org.pl
 
Zastępca Wójta Gminy Brenna - Dariusz Jakubiec 
tel. (33) 853 62 22 
e-mail: d.jakubiec@brenna.org.pl

Biuro Rady Gminy Brenna
W celu umówienia się na spotkanie prosimy o kontakt 
z sekretariatem: tel. 33 853 62 22, tel. 33 853-65-48 
fax: 33 853 63 70, e-mail: poczta@brenna.org.pl

Urząd Gminy Brenna
43-438 Brenna, ul. Wyzwolenia 77,
tel. 33 853 62 22, fax. 33 853 63 70
www.brenna.org.pl, e-mail: poczta@brenna.org.pl

Ośrodek Promocji, Kultury i Sportu Gminy Brenna
43-438 Brenna ul. Wyzwolenia 77,
tel. 33 853 65 50, fax 33 8586 971
e-mail: opkis@brenna.org.pl

Informacja Turystyczna
43 - 438 Brenna, ul. Wyzwolenia 77,
tel. 33 858 69 71, 
e-mail: it@brenna.org.pl

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
43-438 Brenna, ul. Leśnica 8
tel. 33 853 64 59, 33 855 12 61, fax. 33 858 71 01
email: gops@brenna.org.pl, gops_brenna@interia.pl

Policja - Komisariat policji w Skoczowie
tel. 33 853 32 13

Ochotnicza Straż Pożarna:
43-438 Brenna ul. Wyzwolenia 75, tel. 33 853 65 85
43-438 Brenna ul. Leśnica 134, tel. 33 853 63 00
43-436 Górki Wielkie ul. Breńska 2, tel. 33 853 93 12

Ośrodek Zdrowia
43-438 Brenna ul. Leśnica 8, tel. 33 853 63 11
43-438 Brenna, ul. Malinowa 3, NFZOZ P. Gruszczyk, tel. 33 432 15 00
43-436 Górki Wielkie ul. Zalesie 3, tel. 33 8539182

Pogotowie Ratunkowe
43-430 Skoczów ul. Krzywa 4
tel. alarmowy 999
tel. 033 857 95 49, 33 857 95 50

Apteki
43-438 Brenna, ul. Wyzwolenia 34a, tel. 33 8169 736
43-438 Brenna, ul. Wyzwolenia 38b, tel. 33 8570073
43-436 Górki Wielkie ul. Zalesie 3, tel. 33 853 92 05
43-436 Górki Wielkie ul. Breńska 2, tel. 33 858 71 19

Ważne i przydatne numery telefonów

Wieści znad Brennicy




