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Świąteczne tradycje w Gminie Brenna

Podsumowanie roku 

Dwie Złote Kozice dla Breńskich Kierpiec

W tym numerze:

Do siego roku!
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Wyjazd studyjny  
do Austrii, str. 28Dzieje Hellerów z Huty..., 

cz. 6, str. 23

Drodzy Czytelnicy!
Na ten świąteczny czas czekam 

zawsze z uśmiechem. Zresztą, pew-
nie nie ja jedna. Jakoś łatwiej mi 
wtedy uwierzyć w dobre chęci…  
I lepiej jestem nastawiona do świa-
ta. Mam nadzieję utrzymać ten 
stan jak najdłużej. Drodzy Czytelni-
cy, pamiętajcie proszę, by w przed-

świątecznym zabieganiu znaleźć 
czas by po prostu pobyć – z naj-
bliższymi, ale też z sobą samym. By 
wsłuchać się w siebie, wyłuskać po-
zytywne myśli i marzenia, które bę-
dziecie potem mogli opowiedzieć  
Pierwszej Wigilijnej Gwieździe.  
I jak znajdziecie trochę czasu, za-

praszam do lektury „Wieści”. Ostat-
nia część historii rodu Hellerów, wi-
gilijne wspomnienia, powrót cyklu 
„Poznaj instruktorów”… Jest co czy-
tać. Miłej lektury.

  Anna Musioł
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Szanowni mieszkańcy Brennej i Górek

Informacje/Wydarzenia

Już po raz szósty mam przyjemność 
spotkać się z Wami na łamach na-
szej świątecznej, bożonarodzenio-
wej gazetki. 2 grudnia minęło bo-
wiem pięć lat odkąd objąłem urząd 
wójta naszej gminy. Zatem rozpo-
czynam szósty rok urzędowania a za-
razem współpracy z wszystkimi życz-
liwymi  ludźmi, którzy mnie otacza-
ją. Grudniowa odświętność cechu-
jąca ostatni miesiąc roku jakże od-
mienna jest od nastroju listopada. 
Grudzień też bywa miesiącem zawi-
łym, czasem srogim, czasem miłym. 
Ale gdy grudzień zimny i śniegiem 
pokryty, to jak mówi polskie przysło-
wie rok będzie za to w zboże obfity. 
Ostatnimi laty zastanawiamy się, czy 
doświadczymy kolejnych śnieżnych, 
pokrytych białą kołderką Świąt Bo-
żego Narodzenia. Zofia Kossak uka-
zując piękno śniegu, odpowiada na 
pytanie: „Na czym polega czar śnie-
gu? Że cichy. Następnie, że biały. Ci-
sza jest zawsze dostojna… w ciszy 
człowiek jest przymuszony do zadu-
my i skupienia… wszystkie wielkie 
rzeczy, by się narodzić, potrzebują 
ciszy.” (*).  Jakie będą święta podpo-
wiada nam z reguły Barbara, bo gdy 
Barbórka po wodzie to święta będą 
po lodzie. Mamy też wrażenie, że bie-
gnący grudniowy czas jakby szybciej 
przesuwał wskazówki zegara, zbliża-
jąc się do Godów. Górnicy w mundu-
rach, z paradą w pióropuszach i ka-
mieniarze już po obchodach czczą-
cych swoją patronkę, wszystkie dzie-
ci, też już przeżyły swoje spotkanie 
ze świętym Mikołajem, ciesząc się  
z otrzymanych prezentów. Zatem zo-
staje nam czas oczekiwania połączo-
ny z wytrwałością swoich roratnich 
postanowień. Pomimo świąteczne-
go nastroju pozwólcie drodzy czy-
telnicy, że w kilku zdaniach nawią-
żę do rozpoczętego, krótkiego pod-
sumowania naszych zadań. Tym ra-
zem wspomnę o realizacji trudnych 
inwestycji poprawiających stan in-
frastruktury wodno-kanalizacyjnej 
na terenie naszej gminy. W listopa-
dzie tego roku zakończyliśmy bu-
dowę „Kanalizacji sanitarnej wraz  
z przyłączami domowymi w Gór-
kach Wielkich – Szpotawice, Etap III”.  

W ramach tego zadania do kanaliza-
cji sanitarnej podłączonych zostało 
86 budynków. Wykonano sieć kanali-
zacyjną o łącznej długości 4.690 mb, 
przyłączy do budynków  – 1.021 mb, 
oraz przykanalików  - 213 mb. Zada-
nie to zrealizowano za kwotę  brut-
to 3.088.404 zł. Ponadto zrealizowa-
liśmy też inwestycje wodociągowe 
na terenie naszej gminy. W Górkach 
Wielkich - „Budowa wodociągu wraz 
z przyłączami domowymi  (Wymo-
liny, Parszywiny, Zebrzydka)”. Łącz-
nie w ramach tego zadania zwodo-
ciągowanych zostało 246 nierucho-
mości. Długość sieci tego zadania 
to 11.789 mb  oraz 3.966 mb przyłą-
czy domowych. Koszt robót  budow-
lano-montażowych wyniósł brutto 
7.476.206 zł. We wrześniu 2019 r. do-
konano również odbioru końcowego 
robót związanych z rozbudową sie-
ci wodociągowej w Brennej Leśni-
cy. Zrealizowana inwestycja umożli-

wi podłączenie do sieci wodociągo-
wej  piętnastu budynków mieszkal-
nych zlokalizowanych przy ulicy Le-
śnica. W ramach zadania rozbudowa-
no sieć wodociągową o długości 308 
mb, zaś łączna wartość  tej inwestycji 
wyniosła 129.259 zł brutto.
Mija kolejny rok, kolejny odcinek 
czasu naszego życia. „I dlatego jedy-
nym właściwym zakończeniem da-
nego okresu, odnoszącym się zarów-
no do roku, jak do godziny, doby, ty-
godnia, miesiąca, wieku, epoki – są 
proste słowa mądrości ludowej: Bóg 
Cię widzi, czas ucieka, śmierć się 
zbliża, wieczność czeka.”(*). Na ko-
niec tego roku chciałbym wszyst-
kim bardzo serdecznie podziękować 
za współpracę, życzliwość i wsparcie 
we wszystkich działaniach. Ponadto 
wspólnie z małżonką, pragnę złożyć 
Państwu życzenia świąteczno-nowo-
roczne. 

   (*)„Rok Polski” Zofia Kossak, 2017 r., str. 165, 183.
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W Gminie Brenna to był dobry rok
Bardzo udane wydarzenia spor-

towo-rekreacyjne i kulturalne, do-
cenienie samorządowych osiągnięć 
na arenie krajowej oraz liczne inwe-
stycje – tak w skrócie można scha-
rakteryzować rok 2019 w Gminie 
Brenna.

W maju, już po raz trzeci, Gmi-
na Brenna uczestniczyła w Euro-
pejskim Kongresie Gospodarczym  
w Katowicach, gdzie promowała 
się hasłem: „Inwestuj, mieszkaj, wy-
poczywaj”. Wyjazd do stolicy wo-
jewództwa śląskiego był bardzo 
udany. Po pierwsze, stoisko Gmi-
ny Brenna odwiedziły tysiące osób,  
w tym między innymi Minister In-
frastruktury Andrzej Adamczyk, Wi-
ceminister Rodziny, Pracy i Polity-
ki Społecznej Stanisław Szwed, sze-
fowa gabinetu Ministra Inwestycji  
i Rozwoju Magdalena Derlatka-Mio-
dowska, były Premier Jerzy Buzek, 
Europoseł Jan Olbrycht, Poseł Miro-
sława Nykiel, Wicewojewoda Śląski 
Jan Chrząszcz czy Prezes Katowic-
kiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej 
Janusz Michałek. Po drugie, pod-
czas Europejskiego Kongresu Go-
spodarczego miała miejsce finało-
wa gala prestiżowego konkursu Top 
Inwestycje Komunalne 2019. Wśród 
dziesiątki laureatów znalazła się 
także komunalna inwestycja Gminy 
Brenna. Była nią rekonstrukcja i re-

witalizacja „Starego kina” z przezna-
czeniem na Beskidzki Dom Zielin 
„Przytulia”. Trzeba tu dodać, że je-
sienią „Przytulia” pierwszy rok swo-
jego istnienia zamknęła pokaźną 
liczbą blisko 5500 odwiedzających 
oraz długim wykazem zorganizo-
wanych – i bardzo udanych – spo-
tkań, warsztatów i wykładów.

Ale Gmina Brenna swoją obec-
ność mocno zaakcentowała nie tyl-
ko na Europejskim Kongresie Go-
spodarczym, lecz również podczas 
V Kongresu Klastrów Polskich, który 
odbył się we wrześniu w Warszawie. 
Wójt Jerzy Pilch oraz kierownictwo 
Zespołu Projektowego „Beskidzkie-
go Centrum Narciarstwa” reprezen-
towali tam Polskę w międzynarodo-
wym panelu dyskusyjnym poświę-
conym szeroko rozumianej tury-
styce. Organizatorzy warszawskie-
go Kongresu wybrali ich z uwagi na 
fakt, iż jako bardzo ciekawy ocenili 
projekt „Beskidzkiego Centrum Nar-
ciarstwa”, a potencjał i możliwości 
rozwoju turystyki w Gminie Brenna 
uznali za duże.

W kończącym się roku udanych 
imprez kulturalnych i sportowo-re-
kreacyjnych było tak wiele, że wy-
mienić wszystkich nie sposób. Jed-
nak z pewnością nie można pomi-
nąć jubileuszowych, XXX Dożynek 
Ekumenicznych. Był wyjątkowo dłu-

gi i bardzo barwny korowód, któ-
ry liczył niemal 50 maszyn rolni-
czych, scenek rodzajowych i róż-
nego rodzaju instalacji. Było liczne 
grono honorowych gości z bisku-
pem pomocniczym Diecezji Biel-
sko-Żywieckiej kościoła Rzymsko-
katolickiego ks. Piotrem Gregerem  
i biskupem Diecezji Cieszyńskiej ko-
ścioła Ewangelicko-Augsburskiego 
ks. dok. Adrianem Korczago na cze-
le. A także wyjątkowo wielu miesz-
kańców i turystów, którzy szczelnie 
zapełnili cały amfiteatr. Wójt Jerzy 
Pilch w słowach skierowanych do 
uczestników dożynek podkreślił za-
równo ogromną wartość pracy wy-
konywanej przez rolników i przed-
siębiorców związanych z rolnic-
twem, jak i wspólnego za nią dzię-
kowania w duchu ekumenii. Po do-
żynkowym obrzędzie i ekumenicz-
nym nabożeństwie przyszedł czas 
na artystyczne występy oraz na mu-
zyczny festyn. Zabawa była przed-
nia.

Dolina Leśnicy Bieg o Breńskie 
Kierpce to sztandarowa impre-
za biegowa Gminy Brenna, która 
wśród miłośników biegów górskich 
cieszy się ogromną popularnością. 
Dość powiedzieć, że jej tegoroczna, 
VII edycja cieszyła się dużym zain-
teresowaniem, a zapisy zamknięto 
na długo przed startem, na którym 
stanęło ponad pół tysiąca zawod-
ników i zawodniczek! Nie zabrakło 
także dzieci, które dzielnie walczyły 
na krótszych dystansach w różnych 
kategoriach wiekowych. Uczest-
nikom biegu zarówno organiza-
cja tej imprezy, jak i ciekawa tra-
sa tak bardzo przypadły do gustu, 
że po raz drugi z rzędu Dolina Le-
śnicy Bieg o Breńskie Kierpce zwy-
ciężył w kategorii Open konkursu  
o statuetkę „Złotej Kozicy” na naj-
lepszy bieg górski w Polsce. W tym 
samym konkursie – tym razem już 
po raz czwarty z rzędu – zawody 
rozegrane w Brennej triumfowały  
w rywalizacji na najlepszy bieg górski  
w stylu anglosaskim. Warto dodać, że  
w kategorii Open o palmę pierw-
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szeństwa ubiegało się aż 314 bie-
gów, w tym takie potęgi, jak na przy-
kład słynny Bieg Rzeźnika, a w kate-
gorii biegu anglosaskiego rywali-
zowało 81 biegowych imprez. - Ten 
podwójny sukces cieszy tym bardziej, 
że w tym konkursie pod uwagę bra-
ne są wyłącznie głosy uczestników 
poszczególnych zawodów. Tak więc 
to najbardziej wiarygodna opinia 
oceniająca nasz bieg, bo wyrażona 
przez ludzi, którzy poznali atrakcyj-
ność jego malowniczych choć trud-
nych technicznie tras oraz doskona-
łą organizację – podkreśla wójt Je-
rzy Pilch. A skoro mowa o sporcie, 
to nie wolno pominąć innego, waż-
nego sukcesu, tym razem będące-
go udziałem młodych mieszkańców 
Brennej i Górek. Otóż Gmina Brenna 
zajęła I miejsce w klasyfikacji ogól-
nej gmin Powiatu Cieszyńskiego 
we współzawodnictwie sportowym 
dzieci i młodzieży w roku szkolnym 
2018/2019, a Szkoła Podstawowa  
w Górkach Wielkich zajęła II miejsce 
w Igrzyskach Młodzieży Szkolnej.

Rok 2019 był w Gminie Brenna 
rokiem licznych inwestycji. Te o naj-
większym ciężarze finansowym do-
tyczyły rozbudowy sieci wodocią-
gowej i kanalizacyjnej. Wodociąg 
zbudowano w Górkach Wielkich 
(Wymoliny, Parszywiny, Zebrzydka) 
i podłączono do niego aż 246 nieru-
chomości, a koszt tej inwestycji wy-

niósł blisko 7,5 miliona zł. Rozbu-
dowano również sieć wodociągo-
wą w rejonie ulicy Leśnica w Bren-
nej, gdzie podłączono 15 budyn-
ków mieszkalnych. To zadanie kosz-
towało 130 tysięcy zł. Z kolei najpo-
ważniejszą inwestycję kanalizacyj-
ną zrealizowano w Górkach Wiel-
kich – Szpotawicach, gdzie do wy-
dłużonej o ponad 4,5 kilometra sie-
ci podłączono 86 budynków. Koszt 
tej inwestycji to 3 miliony zł. Nato-
miast 27 800 zł zapłacono za rozbu-
dowę o 55 metrów kanalizacyjnej 
sieci przy ulicy Stary Dwór w Gór-
kach Wielkich, co umożliwi przyłą-
czenie trzech nowych budynków. - 
Rozbudowa sieci wodociągowej oraz 
kanalizacyjnej to bez wątpienia je-
den z priorytetów naszego samorzą-
du gdyż wpływa na poprawę komfor-
tu życia naszych mieszkańców, a tak-
że zwiększa zainteresowanie poten-
cjalnych inwestorów. Cieszę się, że  
w tym roku udało się nam zrealizo-
wać tak poważne zadania wodocią-
gowo-kanalizacyjne i zapewniam, iż 
te prace będą kontynuowane – mówi 
wójt Jerzy Pilch.

W kończącym się roku bardzo 
dużo działo się na gminnych dro-
gach. W Górkach wyremontowano 
ulice: Łęgową (242 metry), Harcer-
ską (83 metry), Tartaczną (96 me-
trów) i Brzoskwiniową (77 metry). 
Z kolei w Brennej prace moderniza-
cyjne objęły ulice: Barujec (138 me-
trów), Rolniczą (135 metrów), Jatny 

(wyremontowano dwa odcinki li-
czące łącznie 280 metrów), i Buko-
wą (157 metrów). Łącznie wymie-
nione inwestycje na gminnych dro-
gach kosztowały blisko 1,2 milio-
na zł. Samorząd Gminy Brenna par-
tycypował także finansowo w wy-
sokości 30 procent w remoncie ki-
lometrowego odcinka powiatowej 
ulicy Góreckiej, gdzie oprócz dro-
gowej nawierzchni naprawiono 
biegnący obok chodnik. Z kolei aby 
poprawić bezpieczeństwo i płyn-
ność ruchu gminne władze podjęły 
decyzję, aby na liczącym blisko 300 
metrów odcinku chodnika przy uli-
cy Bukowej w Brennej zamontować 
metalowe słupki uniemożliwiające 
parkowanie tam – wbrew obowią-
zującemu zakazowi – samochodów.  

Z innych, zrealizowanych w 2019 
roku inwestycji warto jeszcze wy-
mienić między innymi przeniesie-
nie do nowej siedziby - obszerniej-
szej i dostępniejszej dla czytelni-
ków - Gminnej Biblioteki Publicz-
nej, zakup kosiarki hydraulicznej 
dla brygady remontowo-drogowej 
Zakładu Budżetowego Gospodar-
ki Komunalnej, zakup hydraulicz-
nego zestawu narzędzi do ratow-
nictwa technicznego dla strażaków  
z OSP Brenna Centrum, moderniza-
cję nawierzchni boiska piłkarskie-
go w Brennej czy budowę Otwar-
tej Strefy Aktywności w Brennej Le-
śnicy.

- Lista inwestycji, które w tym 
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Rada Gminy w pełnym składzie

Zmarł Alfred Znamierowski
Alfred Znamierowski, jeden  

z czołowych weksykologów i helar-
dyków na świecie. Ceniony za swą 
ogromną wiedzę i profesjonalizm. 
W młodości również dziennikarz 
Radia Wolna Europa i Głosu Ame-

ryki, współpracownik pism emigra-
cyjnych, w tym Kultury, członek So-
lidarności Walczącej, zmarł 23 paź-
dziernika 2019 r. w Pradze. Miał 79 
lat. 

O jego śmierci opinię publicz-
ną poinformowali przedstawiciele 
Instytutu Heraldyczno-Weksykolo-
gicznego (IHW), którego założycie-
lem był Znamierowski. Działał on  
w Górkach Wielkich, gdzie mieszkał 
już od wielu lat. Swego czasu rów-
nież herby wiosek Gminy Brenna 
znalazły się w centrum zaintereso-
wania pana Znamierowskiego.

Alfred Znamierowski urodził 
się 21 czerwca 1940 r. w Warsza-
wie. Studiował geografię. Od dzie-
ciństwa interesował się flagami. 
IHW podał, że pierwsze notki o fla-
gach i ich symbolice publikował już  

w 1960 r. w tygodniku „Dookoła 
Świata”. W latach 1962-1965 jego 
artykuły ukazywały się w miesięcz-
nikach „Morze”, „Kontynenty” i „Ma-
gazyn Polski” oraz tygodnikach „Pa-
norama Północy” i „Skrzydlata Pol-
ska”.

Jest autorem monografii Orła 
Białego jako herbu Królestwa Pol-
skiego „Stworzony do chwały” (1995 
r.),. W 1999 r. opublikował w Londy-
nie po angielsku fundamentalną 
pracę weksylologiczną „The World 
Encyclopedia of Flags”.

Alfred Znamierowski był odzna-
czony za działalność na rzecz wol-
nej Polski Krzyżem Oficerskim Or-
deru Odrodzenia Polski, Złotym 
Krzyżem Zasługi oraz Krzyżem Soli-
darności Walczącej

   OPKiS

Rada Gminy Brenna znowu pra-
cuje w pełnym składzie. 28 listopada 
dołączył do niej nowy radny, wybra-
ny kilka dni wcześniej w wyborach 
uzupełniających.

Wybory uzupełniające do Rady 
Gminy Brenna były konieczne z uwa-
gi na fakt, iż rezygnację z pełnione-
go mandatu złożył reprezentujący 
wyborczy okręg nr 4 Marcin Janasik. 
Zrobił to dlatego, iż wygrał konkurs 
na dyrektora Szkoły Podstawowej  
w Górkach Wielkich, a zgodnie z pra-
wem nie można łączyć funkcji radne-
go danej gminy ze stanowiskiem dy-
rektora gminnej szkoły. Mieszkań-
cy okręgu nr 4 do urn poszli w nie-

dzielę, 24 listopada. I spośród dwóch 
kandydatów wybrali Dawida Bra-
chaczka, który otrzymał 99 głosów. 
Na jego konkurenta Michała Rudzic-
kiego głosowały 34 osoby. Podczas 
sesji, która odbyła się 28 listopada 
Dawid Brachaczek odebrał zaświad-
czenie o wyborcze na radnego oraz 
złożył ślubowanie. Od tego momen-
tu Rada Gminy Brenna ponownie li-
czy 15 radnych.

Radnemu Dawidowi Brachaczko-
wi gratulujemy i życzymy sukcesów 
w działalności samorządowej. 

  S.Horowski

roku udało się nam zrealizować jest 
naprawdę imponująca, a cieszy nie 
tylko ich skala, ale także różnorod-
ność. Trzeba przy tym pamiętać, że 
tak duży rozmach inwestycyjny moż-
liwy był nie tylko dlatego, iż na inwe-
stycje przeznaczyliśmy w gminnym 
budżecie niemal 30 procent wydat-
ków. Równie ważne było uzyskanie 
zewnętrznego dofinansowania na 
wiele z wymienionych wyżej inwesty-
cji. Bez tych dodatkowych, pozabu-

dżetowych funduszy, realizacja tak 
dużej liczby zadań po prostu byłaby 
niemożliwa. Ale cieszą nie tylko in-
westycje, które poprawiają jakość ży-
cia w naszej Gminie oraz poziom bez-
pieczeństwa. Cieszy również fakt, że 
to co robimy, jest dostrzegane i doce-
niane, czego tegoroczne sukcesy od-
niesione na przykład w konkursie Top 
Inwestycje Komunalne czy konkursie 
na najlepszy bieg górski w kraju są 
dobitnym dowodem. Nie będzie więc 

przesady w stwierdzeniu, że rok 2019 
był dla Gminy Brenna dobrym ro-
kiem. To oczywiście efekt zbiorowe-
go wysiłku wszystkich pracowników 
Urzędu Gminy i gminnych jednostek, 
którym przy tej okazji serdecznie 
dziękuję za profesjonalizm i zaanga-
żowanie – mówi wójt Jerzy Pilch.

  S. Horowski
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Jak ma wyglądać centrum Brennej?

25 listopada w Urzędzie Gminy 
Brenna odbyły się warsztaty oraz 
dyskusja dotyczące tego, jak miesz-
kańcy widzą w przyszłości centrum 
Brennej. To już kolejny krok na dro-
dze przedstawiania oczekiwań do-
tyczących urbanistycznego kształtu 
tego terenu przez mieszkańców, tu-
rystów oraz przedsiębiorców.

Z reguły mieszkańcy i przedsię-
biorcy o przygotowanych zmianach 
miejscowego planu zagospodaro-
wania terenu dowiadują się wów-
czas, gdy fachowcy od planistyki 
przestrzennej opracują je na zlece-
nie lokalnych władz. I dopiero wte-
dy mogą wyrazić swoją opinię na 
ten temat. Samorząd Gminy Brenna 
myśląc o zmianie planu zagospoda-
rowania dla centrum Brennej po-
stanowił opisaną wcześniej regułę 
zmienić, a mówiąc dokładniej – od-
wrócić. To znaczy najpierw zapy-
tać mieszkańców, przedsiębiorców,  
a także turystów, o to, jak oni widzą 
urbanist yczno -architektoniczną 
przyszłość centrum Brennej? Co ich 
zdaniem powinno się zmienić, jakie 
funkcje społeczne powinny na tym 
obszarze dominować, jak wykorzy-
stać wolne nadal tereny? - Ten pro-
jekt nosi nazwę „Szkoła świadomego 
planowania przestrzennego” i w jego 
ramach chcemy skonfrontować po-
mysły i wnioski mieszkańców, przed-
siębiorców oraz turystów dotyczą-
ce zagospodarowania centrum Bren-

nej z możliwościami, jakie daje nam 
planowanie przestrzenne. Spotkanie 
i warsztaty w Urzędzie Gminy to już 
czwarty element projektu. Najpierw 
były spacery badawcze z mieszkań-
cami i turystami. Potem przeprowa-
dziliśmy kilkadziesiąt indywidual-
nych ankiet z przedsiębiorcami pro-
wadzący działalność w centrum 
Brennej oraz uruchomiliśmy geoan-
kietę czyli narzędzie on-line, z które-
go każdy może skorzystać w zaciszu 
swego domu zgłaszając swój pomysł 
czy projekt za pośrednictwem Inter-
netu. Zebrane w ten sposób informa-
cje będą dla urbanistów zaczynem 
prac nad zmianą planu zagospoda-
rowania centrum Brennej – mówi Da-
riusz Jakubiec, zastępca wójta Gmi-

ny Brenna. Dodaje on, że samorząd 
ma świadomość tego, iż nie wszyst-
kie zgłoszone projekty i wnioski 
uda się zrealizować. Raz, bo nie na 
każdy pomysł Gminę będzie stać. 
Dwa, bo nie wszystkie propozycje 
będą możliwe do wykonania z przy-
czyn formalno-prawnych. - Ale nie-
wątpliwie chcemy się w tym wzglę-
dzie wsłuchać w głos naszych miesz-
kańców, przedsiębiorców oraz tury-
stów. I właśnie dlatego jeszcze przed 
projektowaniem nowego planu py-
tamy jak – ich zdaniem – powinno  
w przyszłości wyglądać centrum 
Brennej. Spora frekwencja podczas 
zorganizowanych pod koniec listo-
pada w Urzędzie Gminy warsztatów 
oraz dyskusji bardzo mnie cieszy, bo 
pokazuje zaangażowanie mieszkań-
ców oraz to, że nie chcą oni stać obo-
jętnie wobec tak poważnej kwestii 
jak plan zagospodarowania centrum 
Brennej - mówi wójt Jerzy Pilch. In-
formuje on, iż jak dotąd oczekiwa-
nia pod względem nowego ładu 
urbanistycznego centrum Brennej 
można scharakteryzować następu-
jąco: odciążenie tego obszaru od 
natężonego ruchu samochodowe-
go, rozbudowa ścieżek rowerowych 
i biegowych oraz deptaków, a tak-
że powstanie nowych atrakcji tury-
stycznych.

  S.Horowski
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Agroturystyka nad Brennicą

Niedawno w „Wieściach znad 
Brennicy” rozpoczęliśmy serię arty-
kułów poświęconych podmiotom  
z branży agroturystycznej, które 
promują Gminę Brenna i w tym celu 
współpracują z lokalnym samorzą-
dem. Dzisiaj drugi odcinek tego cy-
klu, w którym przedstawiamy agro-
turystyczne gospodarstwo „U Gaz-
dy”.

Na stronie internetowej Gminy 
Brenna prezentuje się aż kilkana-
ście miejscowych podmiotów agro-
turystycznych. Jednym z nich jest 
gospodarstwo „U Gazdy” prowa-
dzone przez Andrzeja i Martę Cie-
ślarów na Breńskiej Malince w Do-
linie Brennej Leśnicy. Trzeba tu do-
dać, że teren ten do rodziny Cie-
ślarów należy już około trzysta lat. 
Tego typu górskie gospodarstwa, 
położone z dala od innych ludzkich 
siedzib i daleko od centrum wsi, siłą 
rzeczy skazane były na samowy-
starczalność. Stąd oprócz uprawy 
ziemi hodowano tam wiele gatun-
ków zwierząt, takich jak owce, kro-
wy, kozy, konie, kaczki czy kury. An-
drzej Cieślar kontynuował rodzin-
ne tradycje prowadzenia górskie-
go gospodarstwa rolnego. Ale bli-
sko dwie dekady temu jego dzia-
łalność zaczęła brać kurs na agro-

turystykę. Jej początki były skrom-
ne – goście najpierw spali na sia-
nie, a potem przeznaczono dla nich 
część mieszkalnego domu. Ponie-
waż chętnych do takiej formy wy-
poczynku nie brakowało, z czasem 
kolejne inwestycje zmieniły oblicze 
agroturystyki „U Gazdy”, jak Andrzej 
i Marta Cieślarowie nazwali swo-
je gospodarstwo. Dzisiaj, w osob-
nym budynku, znajdują się 24 wy-
godne miejsca noclegowe. Jest też 
bogata oferta dotycząca wyżywie-
nia, z której korzystać mogą nie tyl-
ko goście agroturystyki, ale wszy-

scy, którzy wybiorą się na Breńską 
Malinkę. To nie wszystko, co oferu-
je gospodarstwo „U Gazdy”. - Mamy 
tu również Zagrodę Edukacyjną,  
w której żyją różne gatunki zwie-
rząt – wszystkie te, które w przeszło-
ści były obecne w górskich gospo-
darstwach w Beskidach. To atrakcja 
skierowana głównie do dzieci, które 
mogą zobaczyć te zwierzęta z bliska, 
a także je nakarmić. Mamy też pięk-
ne konie – nie tylko do oglądania, ale 
i do jazdy. Po prostu staramy się od-
wiedzającym nas gościom zapew-
nić kompleksowe warunki do wypo-
czynku. Tak, żeby będąc u nas, mie-
li wszystko co jest im potrzebne. To 
znaczy wygodny nocleg, dobre jedze-
nie, atrakcje oraz ciekawe trasy tury-
styczne – mówi Andrzej Cieślar. I do-
daje, że Zagrodę Edukacyjną pro-
wadzi córka Magda, która również 
uczy jazdy konnej. Nie tylko dla 
swoich gości, ale wszystkich zainte-
resowanych, agroturystyka „U Gaz-
dy” organizuje dwie duże imprezy, 
które już na stałe wpisały się do ka-
lendarza rekreacyjno-kulinarnych 
wydarzeń Gminy Brenna. Pierwsza  
z nich to odbywające się od kilkuna-
stu lat Mistrzostwa Górali Karpac-
kich w Koszeniu Łąki. Drugą, młod-
szą, bo mająca kilkuletnią tradycję 
imprezą organizowaną przez gaz-
dę z Breńskiej Malinki i jego żonę 
jest wspólne Smażenie Jajecznicy 
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Odbiór odpadów komunalnych w roku 2020
Urząd Gminy Brenna informu-

je, że w wyniku rozstrzygnięcia ko-
lejnego postępowania przetargo-
wego na usługę odbioru i zago-
spodarowania odpadów komunal-
nych na rok 2020, wyłonione zosta-
ło Konsorcjum firm: P.H.U Operatus 
Marian Krajewski z siedzibą w Biel-
sku-Białej przy ul.  Cyniarskiej 38  
i Operatus Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością Spółka Koman-
dytowa z siedzibą w Jaworzu przy 

ul. Cieszyńskiej 391.
Konsorcjum będzie odpowie-

dzialne za odbiór odpadów zmie-
szanych, biodegradowalnych, se-
lektywnie zebranych odpadów  
z papieru, szkła, tworzyw sztucz-
nych i metali, opakowań wieloma-
teriałowych oraz popiołu. 

Ponadto w.w. konsorcjum bę-
dzie odbierać przeterminowane le-
karstwa zebrane przez mieszkań-
ców w trzech aptekach na terenie 

gminy, tj.: apteki „W Górkach”, „Ap-
teki Centrum” w Brennej oraz apteki 
„Przy Wiarusie”.

Za zbiórkę odpadów wielkoga-
barytowych oraz zużytego sprzę-
tu elektronicznego i elektrycznego, 
prowadzoną raz w roku, również 
będzie odpowiedzialne ww. kon-
sorcjum firm. 

  UG Brenna

połączone z degustacją regional-
nych potraw oraz grami i zabawa-
mi nie tylko dla najmłodszych. Każ-
de z tych wydarzeń przyciąga do 
Brennej Leśnicy po około pół tysią-
ca osób. Frekwencja jest więc spo-
ra. Bogata jest również paleta gości 
korzystających z noclegowej oferty 
Andrzeja i Marty Cieślarów. Bo obok 
tych, którzy regularnie bywają tam 
od lat wraz z dziećmi czy znajomy-
mi, gospodarstwo odwiedzają rów-
nież uczestnicy spotkań firmowych, 
szkolne czy harcerskie wycieczki,  
a także miłośnicy wypoczynku na 
łonie natury z innych krajów, na 
przykład z Czech czy Niemiec. Wie-
lu z nich nie kryje, że magnesem, 
który przyciąga na Breńską Malin-
kę są cisza, spokój, bliskość przy-
rody i domowa kuchnia. Przede 
wszystkim po to, aby ułatwić go-
ściom wyjazd do agroturystyczne-
go gospodarstwa, Andrzej i Mar-
ta Cieślarowie zainwestowali w ko-
lejkę turystyczną, która jednora-
zowo może przywieźć na przykład 
całą grupę młodzieży czy wyciecz-
kę emerytów. Ale prócz tego kolej-
ka służy również do transportu go-
ści agroturystyki „U Gazdy” na róż-
ne wydarzenia oraz imprezy odby-
wające się na terenie Gminy Brenna 
i bez wątpienia jest jedną z lokal-
nych atrakcji turystycznych. Gazda 
z Breńskiej Malinki nie kryje, że pro-
blemem jest prowadząca do niego 
droga – stroma i kamienista. - Daw-
no temu, w wyniku zmian własno-
ściowych w górach, gospodarstwo 

mojej rodziny, które obecnie prowa-
dzę, straciło własną drogę dojazdo-
wą. I przez wiele lat jedyną możliwo-
ścią dotarcia do nas było korzystanie 
z drogi biegnącej przez teren Lasów 
Państwowych. Jej stan był kiepski, co 
zniechęcało niektórych do wybrania 
się na Breńską Malinkę i odwiedza-
nia nas. Obecne władze Gminy Bren-
na dostrzegły ten problem i w po-
przedniej kadencji samorządu prze-
jęły drogę od Lasów Państwowych. 
Mamy więc nadzieję, że jej stan bę-
dzie się sukcesywnie poprawiał mię-
dzy innymi z uwagi na duże imprezy 
jakie organizujemy, które stały się lo-
kalną atrakcją turystyczną i przycią-
gają setki gości – mówi Andrzej Cie-
ślar.

Wójt Jerzy Pilch jest zdania, że 
bogata oferta agroturystyczna to 
bez wątpienia jeden z atutów Gmi-

ny Brenna, a gospodarstwo „U Gaz-
dy” to silny punkt tej oferty.

- Szczególnie warte podkreśle-
nia jest to, że Andrzej i Marta Cie-
ślarowie prowadząc swoją agrotu-
rystykę i rozwijając jej ofertę, jed-
nocześnie stwarzają nowe atrakcje 
turystyczne w naszej Gminie. Bo ta-
kimi bez wątpienia są organizowa-
ne przez nich imprezy czyli Mistrzo-
stwa Górali Karpackich w Kosze-
niu Łąki oraz Smażenie Jajecznicy, 
a także Zagroda Edukacyjna i kolej-
ka turystyczna. Im więcej tego typu 
pomysłów będzie realizowanych  
w Brennej i Górkach, tym silniejsza 
będzie nasza pozycja na turystycz-
nej mapie regionu i kraju – mówi 
wójt Jerzy Pilch.

                          
            S.Horowski  



10Strona 10 Wieści znad Brennicy

W
ie

śc
i z

na
d

 B
re

nn
ic

y
Eko-Wieści

Harmonogram odbioru odpadów na rok 2020 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Rejon 1: BRENNA CENTRUM  
Ulice: Chrobaczy, Bukowy Groń, Stroma, Partyzantów, Zielona, Pasieki, Huta, ks. Juroszka, Jastrzębiec, Wyzwolenia (od kościoła 
do hali sportowej), Sportowa, Malinowa 
Wywóz odpadów od kwietnia do października w każdy 1 i 3 poniedziałek, od listopada do marca w każdy 1 poniedziałek 
miesiąca 
Miesiąc I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 
Dzień 7  

(za 6) 
3 2 6, 20 4, 18 1, 15 6, 20 3, 17 7, 21 5, 19 2 7 

Odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny będzie odebrany: 27 marca 

Rejon 2: BRENNA WĘGIERSKI I CZĘŚĆ BUKOWEJ 
Ulice: Węgierski, Pościenny, M. Kawik, Skałka, Lachy Dolne, Borek, Lachy Górne, Goczowska, Spokojna, Nostrożny, 
Objazdowa, Armii Krajowej, Osiedlowa, Świerkowa, Bukowa (od Węgierskiego do restauracji pod Kotarzem) 
Wywóz odpadów od kwietnia do października w każdy 1 i 3 wtorek, od listopada do marca w każdy 1 wtorek miesiąca 
Miesiąc I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 
Dzień 7 4 3 7, 21 5, 19 2, 16 7, 21 4, 18 1, 15 6, 20 3 1 
Odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny będzie odebrany: 26 marca 

Rejon 3: BRENNA BUKOWA I HOŁCYNA 
Ulice: Klimorówka, Szkolna, Polna, Jaworowa, Jawornik, Bukowa (od restauracji pod Kotarzem do cmentarza), Hołcyna, Kotarz 
Wywóz odpadów od kwietnia do października w każdą 1 i 3 środę, od listopada do marca w każdą 1 środę miesiąca 
Miesiąc I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 
Dzień 15 

(za 1) 
5 4 1, 15 6, 20 3, 17 1, 15 5, 19 2, 16 7, 21 4 2 

Odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny będzie odebrany: 25 marca 

Rejon 4: BRENNA LEŚNICA 
Ulice: Leśnica, Trowniki, Dębowa, Krzywonek, Hetnołka, Świniorka, Pilarzy, Ogrodowa, Sucha, Kasztanowa, Lipowa, R. Hellera, 
Nowociny, Na Kępkę, Klonowa, Pasternik, Orłowa, Horzelica, Stawy, Stawieńce, Grabowa, Stary Groń, Tłoczki, Malinka, Kobyla, 
Josieniczy 
Wywóz odpadów od kwietnia do października w każdy 1 i 3 czwartek, od listopada do marca w każdy 1 czwartek miesiąca 
Miesiąc I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 
Dzień 2 6 5 2, 16 7, 21 4, 18 2, 16 6, 20 3, 17 1, 15 5 3 
Odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny będzie odebrany: 24 marca 

Rejon 5: BRENNA PINKAS DO SKRZYŻOWANIE (ZA BRENNICĄ), OD DAWNEGO GIMNAZJUM DO SPALONEJ 
Ulice: Leśników, Wiązowa, Dr Kisiały, Kormany, Topolowa, Drożyska, Łączka, Głębiec, Ziołowa, Cisowa, Cicha, Daglezjowa, 
Kamienna, Rzeczna, Stokrotka, Widokowa, Zimna Woda, Brzegowa, Brzozowa, Wierzbowa, Górecka (do baru Spalona), Buczyna, 
Śniegociny, Miodowa, Liszki, Brzimowa, Ks. E. Miklera 
Wywóz odpadów od kwietnia do października w każdy 1 i 3 piątek, od listopada do marca w każdy 1 piątek miesiąca 
Miesiąc I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 
Dzień 3 7 6 3, 17, 

30 (za 
1.05.) 

30.04.  
(za 1), 

15 

 5, 19 3, 17 7, 21 4, 18 2, 16 6 4 

Odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny będzie odebrany: 23 marca 

• Odpady należy wystawić przed godziną 7.00 w dniu planowanego odbioru przed nieruchomość, w miejscu 
dostępnym dla jednostki wywozowej. Ich odbiór będzie realizowany w godzinach 7.00-17.00. 

• W I terminie miesiąca odbierane będą: odpady zmieszane, odpady biodegradowalne, popiół, metale  
i tworzywa sztuczne, szkło, papier. 

• W II terminie miesiąca odbierane będą: odpady zmieszane i odpady biodegradowalne. 
• Odpady wielkogabarytowe i zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny należy wystawić dzień przed 

planowanym odbiorem, przed swoją nieruchomość, w miejscu dostępnym dla jednostki wywozowej.  
• Odpady komunalne, wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny zwiezione w inne 

miejsca NIE BĘDĄ ZBIERANE!!! 
• Reklamacje w sprawie odbioru odpadów należy zgłaszać w terminie do 3 dni roboczych od zaistnienia 

nieprawidłowości – osobiście w Urzędzie Gminy w pok. 27 lub telefonicznie. 

Harmonogram odbioru odpadów na rok 2020
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Rejon 6: BRENNA SKRZYŻOWANIE – GÓRKI M. – GÓRKI W. (ZA BRENNICĄ) 
Brenna ulice: Barujec, Rolnicza, Żory, Stara Droga 
Górki M. ulice: Stara Droga, Cienista, L. Skrzypka 
Górki W. ulice: Wesoła, Olszyna, L. Żagana, Topolowa, Żurówka, Turystyczna, Myśliwska, Wilcza, Łamana, Kretowskie, 
Okrężna, Nad Wodospadem, Leśna, Kamionka, Skośna, Pod Zebrzydkę, Potok, Rocha, Kmicica, Zagłoby, Przełom, Jasna, 
Szczęśliwa, Długa, Działowa, Radosna, L. Skrzypka 
Wywóz odpadów od kwietnia do października w każdy 2 i 4 poniedziałek, od listopada do marca w każdy 2 poniedziałek 
miesiąca 
Miesiąc I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 
Dzień 13 10 9 15 (za 

13), 27 
11, 25 8, 22 13, 27 10, 24 14, 28 12, 

26 
9 14 

Odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny będzie odebrany: 20 marca 

Rejon 7: BRENNA – GÓRKI MAŁE 
Brenna ulice: Snowaniec, Łęgowa, Wiejska, Wrzosowa, Zielone Wzgórze, Żarnowiec, Lipowska, Górecka (od baru Spalona do 
Brenna Skrzyżowanie) 
Górki M. ulice: Lipowska, Wichrowe Wzgórza, Do Warszawy, Lipowski Groń, Łączka, Lekarska, Elektryków, Chłopska, Łęgowa, 
Zamilerze, Mleczna, Nowociny, Wusionka, Stawki, Klubowa, Uliczka, Kowalska, Objazdowa, Krótka, Rzeczna, Breńska, Wałowa, 
Halna 
Wywóz odpadów od kwietnia do października w każdy 2 i 4 wtorek, od listopada do marca w każdy 2 wtorek miesiąca 
Miesiąc I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 
Dzień 14 11 10 14, 28 12, 26 9, 23 14, 28 11, 25 8, 22 13, 

27 
10 8 

Odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny będzie odebrany: 19 marca 

Rejon 8: GÓRKI WIELKIE – BUCZE, SZPOTAWICE 
Ulice: Bielska, Szkolna, Szpotawicka, W. Krząszcza, Czereśniowa, Wiśniowa, Podgórka, Pogodna, Jabłoniowa, Kosów, 
Brzoskwiniowa, Morelowa, Sowia, Bociania, Słowicza, Jastrzębia, Stroma, Żurawia, Krucza, Jaskółcza, Drozdów, Zacisze, 
Grodziecka, Jarzębinowa, Cisowa, Leszczynowa, Grabowa, Wierzbowa, Olchowa, Kasztanowa, Akacjowa, Jaworowa, Bukowa, 
Wiązowa, Solarska, Jesionowa, Klonowa, Modrzewiowa, Lipowa, Sosnowa, Jodłowa, Świerkowa, Dzielowy, Brzozowa, Dębowa, 
Do Raju, Osiedlowa, Harcerska, Ogrodowa, Bucze, Spacerowa, Na Wzgórzu, Widokowa, Miodowa  
Wywóz odpadów od kwietnia do października w każdą 2 i 4 środę, od listopada do marca w każdą 2 środę miesiąca 
Miesiąc I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 
Dzień 8 12 11 8, 22 13, 27 10, 24 8, 22 12, 26 9, 23 14, 

28 
16 

(za 11) 
9 

Odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny będzie odebrany: 18 marca 

Rejon 9: GÓRKI WIELKIE – ZALESIE – NOWY ŚWIAT 
Ulice: Kowalska, Sadowa, Owocowa, Furmańska, Kwiatowa, Wiejska, Zalesie, Miła, Dobra, Sucha, F. Żertki, Wspólna, Nowy 
Świat, Malinowa, Graniczna, Agrestowa, Azaliowa, Porzeczkowa, Słoneczna, Różana, Kalinowa, Majowa, Jaśminowa, Stolarska, 
Boczna, Spokojna, Z. Kossak (do mostu), Tartaczna, Czarny Las, Nierodzimska, Za Wisłą, Aroniowa   
Wywóz odpadów od kwietnia do października w każdy 2 i 4 czwartek, od listopada do marca w każdy 2 czwartek miesiąca 
Miesiąc I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 
Dzień 9 13 12 9, 23 14, 28 15 (za 

11), 25 
9, 23 13, 27 10, 24 8, 22 12 10 

Odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny będzie odebrany: 17 marca 

Rejon 10: GÓRKI SOJKA – BRENNA CENTRUM – DOLINA JATNEGO 
Górki W. ulice: Sportowa, Kręta, Ładna, Okopowa, Wodociągowa, Zielona, Z. Kossak (od mostu), Miczów, Spółdzielcza, 
Wiosenna, Poprzeczna, dh. A. Kamińskiego, Rzemieślnicza, Franciszkańska, Skoczowska, Sojka, Stary Dwór 
Brenna ulice: Wyzwolenia (od hali sportowej do dawnego Gimnazjum), Zielna, Markówka, Błatnia, J. Madzi, Jatny, Słoneczna, 
Gazowników, Modrzewiowa, Leśna   
Wywóz odpadów od kwietnia do października w każdy 2 i 4 piątek, od listopada do marca w każdy 2 piątek miesiąca 
Miesiąc I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 
Dzień 10 14 13 10, 24 8, 22 12, 26 10, 24 14, 28 11, 25 9, 23 13 11 
Odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny będzie odebrany: 16 marca 

 

Harmonogram odbioru odpadów na rok 2020
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Poznaj Instruktorów „Bazy Talentów” OPKiS
Jadwiga Tomala – z sercem i pasją

Pani Jadwiga Tomala to te-
goroczny nabytek w naszej „Ba-
zie Talentów”. W ramach roz-
budowy siatki zajęć dla dzie-
ci i młodzieży zdecydowaliśmy 
się otworzyć sekcję klawiszową 
i współpraca z Panią Jadzią sta-
ła się czymś naturalnym. Właści-
wie prawdopodobnie większość  
z mieszkańców Gminy Brenna 
dobrze zna naszą instruktorkę. 
Choć rodem jest z Cieszyna, na 
przestrzeni tych wielu lat miesz-
kania i życia z nami udzielała 
się na tak wielu polach, że trud-
no je zliczyć. Nawet ludzie spo-
za Gminy Brenna zawsze bardzo 
zachwycają się jej grą w koście-
le. Organistka, dyrygentka, pe-
dagog… I po prostu człowiek  
z wielkim sercem. 

Pani Jadzia jest jedną z dziewiąt-
ki (9!) rodzeństwa. I w domu zawsze 
muzyka była obecna. Choć to tata 
grał na heligonce, w stronę nauki 
popchnęła ją głównie starsza sio-
stra, widząc, że ma do tego predys-
pozycje. I to ona doprowadziła do 
tego, że mała Jadzia i jej brat zosta-
li wydedukowani muzycznie. Jako 
dziecko nasza bohaterka była bar-
dzo nieśmiałym dzieckiem, przez co 
nie przeszła pierwszego egzaminu 
do szkoły muzycznej, jednak podję-
ła naukę indywidualną na pianinie. 
I za drugim razem nie było już trud-
ności. Potem przyszedł czas szkoły 
muzycznej i pierwszych prób za or-
ganami kościelnymi… I właściwie 
tu bym powiedziała, że potem to już 
poleciało.

Anna Musioł: Zawsze chciała 
Pani grać?

Jadwiga Tomala: Grać może tak, 
ale początkowo miałam inny zawód 
upatrzony. Chodziłam do liceum 
medycznego, zaczęłam po nim na-
wet pracę w zawodzie, ale dość 
szybko okazało się, że to nie jest 
dla mnie. Wtedy kolega podsunął 
mi pomysł ze studiami w Cieszynie 
– Wychowanie Muzyczne na UŚu. 
Po tych studiach zaczęłam uczyć 

w szkole, w liceum im. Kopernika, 
gdzie zostałam przez 10 lat. Mój 
mąż skończył te same studia i dostał 
pracę w Brennej. Z ówczesnym pro-
boszczem, księdzem Józefem Bud-
niakiem znaliśmy się jeszcze jako 
Cieszyniacy. A, że lubił odwiedzać 
ludzi w domach, to i z nami często 
rozmawiał i w którymś momencie, 

chyba w 1990 r. powiedział, że po-
trzebuje organisty w Brennej. Chyba  
w maju to musiało być, bo pamię-
tam, że miałam zastąpić ówczesne-
go organistę, bo jego dziecko szło 
do komunii. Potem ściągnął nas 
z mężem i rocznym wtedy synem 
Tomkiem na wakacje. Załatwił nam 
miejsce na Hołcynie u takich pań-
stwa Hellerów i w końcu jeździłam 
do Brennej na każdy weekend. Przez 
pierwszych parę lat to było wariac-
two. Mąż jeździł z Cieszyna grać  
w Brennej po południu, ja jeździłam 
rano. Tak wyglądały nasze początki 
w Brennej.

A.M.: Można powiedzieć, że 
dużo było w tym takiego dobrego 
przypadku? 

J.T.:  Tak, to był taki palec boży. 
Zresztą, w ogóle organami też zaję-
łam się przez przypadek, trochę na 
siłę wypchnięta jeszcze jako mło-
da dziewczyna przez naszego pro-
boszcza na Bobrku. On tak umiał so-
bie zjednywać młodych ludzi i wy-
czuć, w czym będą dobrzy. Lubił 
tak rozdzielać role: „Ty będziesz czy-
tał, ty będziesz śpiewał, ty służył do 
mszy…” – o mnie wraz z bratem po-
słał za organy. I tak już zostało. Chy-

ba to była jednak moja pasja od 
początku, bo szybko to polubiłam  
i bardzo lubię to robić do dzisiaj.

A.M.: No właśnie. Może mi 
się tylko tak wydaje, ale chyba 
w ogólnym pojęciu społeczeń-
stwa na tle całej gamy muzyków 
– wokalistów, solistów, kamerali-
stów… - organistów jakoś mniej 
się dostrzega. A z tego co wiem, 
to to nie tylko ciężka praca nad 
samymi umiejętnościami muzycz-
nymi.

J.T.: Zależy przez kogo. Ale wy-
uczenie się na organistę to nie tyl-
ko opanowanie pieśni z konkret-
nych okresów liturgicznych, ale też 
właśnie drugi etap edukacji, już 
profesjonalny. W moim przypadku  
w szkole organistowskiej w Katowi-
cach. Tam organiści uczą się litur-
giki, chorałów, harmonizacji, emisji 
głosu i bardzo wielu teoretycznych 
zagadnień. Ja bardzo dobrze wspo-
minam wykłady księdza Pawlacz-
ka.  Dopiero wtedy – wiedza teo-
retyczna i praktyczne umiejętności 
zamykają się w całość, ale to nadal 
nie jest koniec pracy. Każdy organi-
sta we własnym zakresie musi sobie 
wynajdywać repertuar i przygoto-
wywać go do mszy. Niektórzy trzy-
mają się sztywno chorałów. Ja lu-
bię inne instrumentacje, swoje har-
monizacje, bardziej współczesne. Tu 
zainspirował mnie organista z zako-
panego, który mnie zachwycił róż-
nymi ciekawymi brzmieniami. 

A.M.: No, pani Jadziu, nam tu 
zawsze wszyscy przyjezdni mó-
wią, że mamy duże szczęście do 
organistki, co musi znaczyć, że to 
się ludziom podoba, że tego po-
trzebują.

J.T.: To jest zawsze bardzo miłe, 
ale dla mnie osobiście takim testem 
był moment, kiedy brakło prądu  
i nie można był ograć. Bo oprócz gra-
nia dużą rolą organisty jest też spra-
wienie, by ludzie w kościele śpiewa-
li jednym głosem. I jakiś czas temu 
była taka sytuacja, nie było prądu 
i ludzie musieli się wykazać. I śpie-
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wali super. Byłam wtedy naprawdę 
dumna, bo choć może to trochę nie-
skromne, to też jest praca organisty. 

A.M.: A kiedy Pani zaczęła 
uczyć grać?

J.T.: Przez chwilę pracowałam 
w szkole muzycznej na zastęp-
stwie. I choć uczyłam na instru-
mentach szkolnych, nie na fortepia-
nie, to to był mój pierwszy kontakt.  
A potem jakoś naturalnie pojedyn-
czy uczniowie zaczęli się przewijać.  
W sumie, jak mi zaproponowałaś za-
jęcia w Brennej to się zastanawia-
łam, czy dam radę. Ale jak się za-
cznie, to potem jest już super. Te 
dzieci, które mam w Brennej są na 
różnych poziomach, zupełnie róż-
ne są ich podstawy, każdego trze-
ba uczyć inaczej. Bardzo lubimy 
grać na cztery ręce, dzieci to bardzo 
wciąga.

A.M.: Oczywiście. A skoro już 
o takiej formie „uczenia” mowa, 
chciałam spytać o pracę z Chó-
rem Parafialnym „Benedictus”. 
Jak to się zaczęło? Jak funkcjonu-
je obecnie?

J.T.: Tu znowu nawiązać trzeba 
do byłego proboszcza. To był czas 
odwiedzin duszpasterskich i wła-
śnie podczas kolędy u Pani Mary-
si Greń, emerytowanej dyrektor-
ki przedszkola, wypłynęła od niej 
taka propozycja. Potem proboszcz 
przyleciał do nas taki zaaferowany, 

usiadł i mówi „Słuchaj, mam do cie-
bie sprawę. Poprowadzisz chór”. Ale 
ludzi nie było. Ale ogłosiliśmy na-
bór, ksiądz Budniak potrafił nawet 
wybierając ofiarę złapać jednego 
czy drugiego za rękaw i powiedzieć 
„ty będziesz śpiewać w chórze”. Po-
tem przychodzili do mnie tacy pa-
nowie i panie, że ksiądz ich tu po-
słał. Ja pytałam „lubi pan śpiewać”? 
„Bardzo lubię”… No i tak nas przy-
bywało. Na pierwszym spotkaniu 
było nas około 15 osób. Sama by-
łam przerażona, co z tego będzie. 
Ale dzisiaj chór ma 22 lata i ja bar-
dzo moich chórzystów podziwiam. 
Tak, jak na naszym 10-leciu powie-
dział świętej pamięci ksiądz Chmiel 
– podziwiam ich, że się trzyma-
ją. Tu też bardzo pomagała obec-
ność księdza Budniaka, który czę-
sto do nas przychodził i na przykład 
po prostu się z nami modlił, albo był  
z nami na spotkaniach opłatko-
wych. To bardzo ludzi scalało. Od 
początku też postanowiliśmy, że za-
wsze będą warsztaty wyjazdowe, 
ale nie rekreacyjne, tylko na ciężką 
pracę. I choć dzisiaj nie jest już tak 
jak kiedyś, że całe klany śpiewają ra-
zem, to nadal działamy na zasadzie 
grupy rodzinnej, bo ludzie są bar-
dzo ze sobą zżyci. Dużym wydarze-
niem był też dla nas moment, kiedy 
obecny proboszcz poprosił, żeby-
śmy zaśpiewali na pasterce. Ja wte-

dy porozmawiałam z Elą Hubczyk, 
która była już prezesem, a ona mówi 
„Dobra, ale pod jednym warunkiem. 
Będziemy w strojach regionalnych”. 
Nie miałam pojęcia, skąd weźmiemy 
tyle strojów, ale Ela miała je po pro-
stu w szafie… I od tego czasu już te 
nasze stroje są częścią nas.

A.M.: No to tak na koniec jesz-
cze, skoro jesteśmy w Adwencie, 
który był też ważny dla powsta-
nia Chóru, proszę mi powiedzieć, 
co Pani tak muzycznie lubi w tym 
okresie?

J.T.: My w domu jesteśmy dość 
muzyczni. Mamy kilka kolęd, któ-
re śpiewamy na głosy. Nasza ulu-
biona jest chyba pieśń „Nad Betle-
jem w ciemną noc”. Gramy też na 
cztery ręce. Co roku mocno kolędu-
jemy. A w kościele też jest to bar-
dzo wdzięczny okres, kolędy fajnie 
się gra. Ludzie najbardziej lubią te 
najbardziej znane, dostojne kolędy. 
„Bóg się rodzi”, „Cicha noc”, „A wczo-
raj z wieczora”… Bardzo lubię, jak 
ludzie włączają się do śpiewania. 
Nie znam takich, co nie lubią śpie-
wać kolęd. Znasz takich?

A.M.: No rzeczywiście, chy-
ba nie. Pani Jadziu, to wszystkie-
go najlepszego. Rodzinnych, mu-
zycznych świąt. I bardzo dziękuję 
za rozmowę!

J.T.: Ja też dziękuję!

Europejski Dzień Języków Obcych
Ten dzień jest obchodzony każ-

dego roku 26 września. Wówczas 
świętujemy nie tylko różnorodność 
językową, ale również kulturową 
krajów europejskich. W naszej szko-
le klasy 4-8  przygotowały gazet-
ki tematyczne i stoiska z potrawa-
mi charakterystycznymi dla wylo-
sowanego kraju. Jury, w osobach p. 
Anety Kuberskiej i p. Mateusza Gre-
lowskiego, wyróżniło  klasy 6. i kla-
sę 8b.  Ponadto odbył się również 
konkurs, kwiz online, wiedzy o kra-
jach     i językach Europy. Po zacię-
tym boju bezkonkurencyjne okaza-
ły się ponownie klasy szóste i klasa 
8b. Rozwiązały zadania bezbłędnie. 

W ścisłym finale w grze mobilnej, 
konkursie wiedzy o stolicach Euro-
py, zwyciężyła klasa 6a.

Pomysłodawca i organizator im-
prezy, pani Aleksandra Sojka, bar-
dzo dziękuje wszystkim zaangażo-

wanym nauczycielom i uczniom.
     
 Szkoła Podstawowa nr 2   
   w Brennej
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W dniu 19 listopada 2019 roku  
w auli COK Domu Narodowego  
w Cieszynie odbył się X finał Po-
wiatowej Kampanii Profilaktycznej 
„Żyj bez uzależnień”, zorganizowa-
nej przez Biuro Promocji Zdrowia 
Starostwa Powiatowego. Nie zabra-
kło tam też przedstawicieli Gminy 
Brenna!

Po raz pierwszy wzięły w nim 
udział reprezentantki Szkoły Pod-

stawowej nr 1 w Brennej przy  
ul. Góreckiej, w składzie: Dominika 
Bąk, Oliwia Cieślar, Anastazja Mu-
sioł, Monika Staś. Uczennice klas 6b  
i c pod opieką nauczycielki Anny 
Staniek-Pochy zaprezentowały 
scenkę teatralną „Antynarkotyko-
wa”, której przyświecał ważny cel, 
czyli upowszechnianie zasad profi-
laktyki uzależnień i zdobyły III miej-
sce.

Z kolei siódmoklasiści ze Szko-
ły Podstawowej nr 2 w Brennej: 
Agnieszka Moskała, Julia Nowak, Ni-
kola Jarząbek oraz Jan Grabowiec-
ki zdobyli I miejsce! Teatr cieni, któ-
ry zaprezentowali uczniowie „dwój-
ki” poruszył jury oraz publiczność.  
W sposób bardzo dojrzały i nieba-
nalny pokazali do czego mogą pro-
wadzić nałogi.

   OPKiS

Edukacja
Sukcesy uczniów naszych szkół

Aktualności z SP2 w Brennej
Ósmego listopada uczniowie 

Szkoły Podstawowej nr 2 uczestni-
czyli w ogólnopolskiej akcji „Szko-

ła do hymnu”. O godzinie 11.11 cała 
szkoła zgromadziła się na sali gim-
nastycznej i zaśpiewała „Mazurka 
Dąbrowskiego”.  Uczniowie naszej 
szkoły wzięli również udział w aka-
demii z okazji  Święta Niepodległo-
ści oraz tradycyjnie jak co roku bie-
gli w sztafecie niepodległościowej. 

Uczennice Szkoły Podstawowej 
nr 2 w Brennej, Anna Grabowiecka 
z klasy 1 oraz Julia Nowak z klasy 
7b,  wzięły udział w konkursie gwa-
rowym „Po obu stronach Olzy”, któ-
ry odbył się 21 listopada w Cieszy-
nie. Konkurs ten ma na celu pokazy-
wanie piękna naszej lokalnej gwa-
ry. W konkursie biorą udział szkoły 
ze Śląska Cieszyńskiego  oraz z Za-
olzia w Czechach. Obie dziewczyny 
recytowały teksty napisane przez 
panią Annę Musioł: „Siwucha” oraz 
„Na śwjyntego Andrzeja z wróżby 
dziywkom nadzieja” . Rywalizacja 
była duża, wiec tym bardziej cieszy 
fakt, że Julia Nowak zajęła 2 miej-

sce. Serdeczne gratulacje!

  SP 2
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Pomagamy dzieciom w Tanzanii

W dniach 23-24 października 
w Szkole Podstawowej w Górkach 
Wielkich odbyła się wielka ak-
cja zbierania makulatury. Zgro-
madzono ponad 23 tony tego su-
rowca, co stanowi rekord dotych-
czasowych zbiórek. Organizato-
rzy akcji pragną bardzo podzię-
kować wszystkim osobom, które  
w tym roku włączyły się w to przed-
sięwzięcie, a w szczególności firmie 
Darus, która już od 2011 współpra-
cuje ze szkołą przy organizowaniu 
zbiórki makulatury.

  A jakie były początki tej akcji?  
Wszystko zaczęło się dziewięć lat 
temu, kiedy pani Jolanta Waliczek, 
nauczycielka biologii i przyrody  
w szkole w Górkach, zachęciła swo-
ich uczniów i ich rodziców, aby przy-
nieśli zalegające w domach ster-
ty makulatury. W latach 2011-2012 
góreccy uczniowie uczestniczyli  
w akcji „Zbieraj makulaturę, ratuj 
konie”. Od 2013 zbiórce przyświeca 
hasło „Zbieramy makulaturę, poma-
gamy dzieciom w Afryce”. Ponieważ 
z roku na rok kilogramy przynoszo-
nej makulatury były coraz większe, 
w organizację tej akcji charytatyw-
nej od 2015 włączyła się pani Be-
ata Sajak – nauczycielka języka an-
gielskiego. Od trzech lat makulatu-
ra zbierana była nie tylko w szkole, 
można ją również było sukcesyw-
nie odwozić przez cały rok do punk-
tu skupu w Górkach Sojce. W ciągu 
dziewięciu lat zebrano łącznie 105 
ton tego surowca. Od początku gó-
reckim uczniom przyświecały dwa 
cele. Po pierwsze, segregując i wy-
korzystując surowce wtórne, przy-

czyniamy się do oszczędzania ener-
gii. Po drugie, uzyskane ze sprzeda-
ży pieniądze przeznaczamy na po-
moc dzieciom ze szkół i przedszkoli 
w Kamerunie prowadzonych przez 
siostry Pallotynki.

 Do szkoły każdego roku docie-
rają listy od sióstr misyjnych, które 
relacjonują, jak zagospodarowane 
są przesyłane przez szkołę pienią-
dze, opisują codzienne życie swo-
ich małych podopiecznych, a tak-
że dołączają wykonane przez dzie-
ci kartki czy ich zdjęcia. W tym roku 
siostra Bożena Olszewska – koordy-
natorka pomocy misyjnej w Afry-
ce, zwróciła się ze szczególną proś-
bą o wsparcie nowopowstałej szko-
ły w Tanzanii, w miejscowości Ma-
gogo. Potrzebne jest tam boisko 
szkolne  oraz  dwa internaty, które 
umożliwiłyby przyjmowanie dziew-
czynek i chłopców z odległych tere-
nów. Ponieważ potrzeby Czarnego 
Lądu są ogromne, a możliwości jed-
nej szkoły ograniczone, do akcji po-
mocy dzieciom w Tanzanii włączy-
ły się także szkoły w Brennej. Szko-
ła Podstawowa nr 1 pod kierunkiem 

pana Tomasza Dybczyńskiego prze-
prowadziła zbiórkę makulatury,  
a w grudniu planowany jest w tej 
placówce także kiermasz świątecz-
ny.  Szkoła Podstawowa nr 2 zor-
ganizuje kiermasz charytatyw-
ny, z którego dochód także zosta-
nie przekazany na ten szczytny cel. 
Swoją pomoc zaoferowało również 
Przedszkole Publiczne w Ochabach 
– tam z kolei odbędzie się przed-
świąteczny koncert charytatywny. 

Być może  ktoś zada pytanie, dla-
czego pomagamy nie polskim dzie-
ciom, a tym, które znamy tylko ze 
zdjęć i opowieści. Zastanówmy się, 
w którym zakątku świata materialna 
wartość naszej pomocy będzie zna-
czyć więcej niż w biednych krajach 
dalekiej Afryki. Wartość naszej po-
mocy to nie tylko rzeczy material-
ne, ale danie nadziei i radości tym, 
którzy są w gorszej sytuacji. Ktoś 
kiedyś powiedział: „Pomoc jednej 
osobie nie zmieni całego świata, 
ale może zmienić świat dla jednej 
osoby”. 

  Dominika Badura
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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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Wigilijna magia

Na kolorowych obrazkach Boże 
Narodzenie to błyszcząca świateł-
kami choinka, sielskie chatki przy-
kryte śnieżną czapą, roześmiane 
dzieci z prezentami i rodzina wo-
kół stołu. Jaka tym czasem jest rze-
czywistość? Najpierw bieganina  
w pogoni za wątpliwej jakości upo-
minkami, potem nerwowe porząd-
kowanie mieszkania i godziny spę-
dzone w kuchni bo na święta muszą 
być frykasy. Na koniec wszyscy „za-
topieni” w swoich smartfonach.

Przychodzi wam czasem do gło-
wy pytanie jak to wyglądało kiedyś? 
Jak świętowały nasze babcie kiedy 
były jeszcze młode? Jak celebro-
wano Boże Narodzenie 100 lub 200 
lat temu? Pewne jest to, że nie było 
wabiących reklamami hipermarke-
tów i całego tego dzisiejszego prze-
pychu, a wigilia Bożego Narodzenia 
była dniem wyjątkowym, w którym 
obowiązywał ścisły post. Mówio-
no „jaka Wigilia taki cały rok” więc 
trzeba było uważać na to co się robi 
tego dnia. Trzeba było wcześnie 
wstać, żeby nie być leniem cały rok 
ale jednocześnie stronić od cięż-
kich prac, unikać wszelkich kłót-
ni, a dzieci powinny być wyjątko-
wo grzeczne by nie narażać się na 
lanie i inne kary. Przed Wigilią nale-
żało koniecznie uregulować wszyst-
kie długi, żeby nie zostały na nowy 
rok. Tego dnia gospodarz obchodził 
ogród i potrząsał drzewami owoco-
wymi aby w przyszłym roku obro-
dziły. Dzieci tym czasem stroiły po-
łaźniczkę - niewielkie drzewko igla-
ste lub gałązkę – odpowiednik dzi-
siejszej choinki. Używały do tego 
kolorowych wstążek, orzechów, 
drobnych jabłek, słomy i kwiatków 
z papieru. Wieszano ją później nad 
stołem pod powałem na tragarzu, 
wierzchołkiem w dół. Ja ubierałam 
stojącą choinkę w szklane bomb-
ki ale do dziś pamiętam, że szybko 
spełniałam wszystkie polecenia do-
rosłych bo „we wilijom dziecka bi-
jom” a przecież nie chciałam obry-
wać przez cały kolejny rok.

W trakcie samej wieczerzy rów-

nież obowiązywały ścisłe zasady. 
Stół należało nakryć białym obru-
sem, pod którym musiało być sian-
ko oraz pieniądze, żeby ich w nad-
chodzącym roku nie brakowało. Na 
nim stały dwie świeczki i krzyżyk 
a oprócz dwunastu potraw powin-
ny być także jabłka, orzechy, miód  
i sól. Jak zapisała Ernestyna Świ-
bówna w 1909 roku: „Kto przy wie-
czerzy we wigilię Bożego Narodze-
nia ma pusty lub czarny orzech, 
ten w przyszłym roku będzie chory 
lub umrze.” Przy stole zaś koniecz-
ne było pozostawienie miejsca dla 
zbłąkanego wędrowca. Pod stołem 
z kolei powinna być siekiera bo: 
„Kto podczas wieczerzy we wigilię 
Bożego Narodzenia trzyma siekierę 
pod nogami, ten w przyszłym roku 
ma zdrowe nogi.”

Pamiętam jak babcia zwoływa-
ła wszystkich do stołu. A mebel 
ten musiał być duży, żeby pomie-
ścić przy nim wszystkie moje ciot-
ki, stryjów, kuzynów, całą odświęt-
nie wystrojoną rodzinę. Świętowa-
nie zaczynało się od wspólnej mo-
dlitwy, potem wszyscy składali so-
bie życzenia łamiąc się opłatkiem. 
Pod żadnym pozorem nie wolno 
było wstawać od stołu żeby w przy-
szłym roku „nikt nie odszedł”. Dlate-
go gospodyni umieszczała wszyst-

kie potrawy i potrzebne rzeczy  
w zasięgu ręki. Potraw było dwana-
ście i każdej należało skosztować,  
a to co zostawało dawało się zwie-
rzętom razem z kolorowym opłat-
kiem. Dania też wyglądały nieco 
inaczej niż dziś. Były raczej proste  
i na pewno postne. W spisie dań 
obowiązkowo była zupa grochowa, 
kapusta z grzybami, ziemniaki, ka-
sza, fasola z kompotem z pieczek  
i smażona ryba. Symbolem wigilij-
nej kolacji jest oczywiście karp, któ-
ry masowo na świątecznych stołach 
pojawił się dopiero w latach 50-tych 
XX wieku. Koniecznie musiał być 
na stole chleb i masło oraz kołocz  
(u nas zawsze był strudel z jabłka-
mi). Wieczerzę kończyło śpiewanie 
kolęd i rozdawanie dzieciom skrom-
nych upominków, które „przynosił 
Aniołek”.

Po kolacji przychodził czas na 
wróżby przepowiadające jaki bę-
dzie przyszły rok. „Osoba, która po 
wieczerzy zgasi świecę, umrze, je-
śli dym zwróci się w stronę drzwi.” 
– zapisała Ernestyna Świbówna. Je-
śli dym unosił się prosto do góry, 
wróżył pomyślny rok. Wyciągało się 
siano spod obrusu – im dłuższe tym 
lepsza wróżba. Patrzyło się w niebo 
– gwiaździsta noc to dobry znak na 
przyszły rok. Pamiętam też, że dzia-
dek zawsze na koniec rozcinał jabł-
ko w poprzek – jeśli było zdrowe  
z równą gwiazdą w środku wróży-
ło szczęście na nowy rok – i rozda-
wał każdemu po kawałeczku. Wie-
rzono również, że w Wigilię o pół-
nocy zwierzęta rozmawiają ludzkim 
głosem ale tego nie udało mi się ni-
gdy sprawdzić, bo ( jeśli nie zasnę-
łam wcześniej) w tym czasie byłam 
z całą rodziną na Pasterce.

Życzę wszystkim szczęśliwych, 
rodzinnych, spokojnych Świąt i sa-
mych dobrych wróżb na przyszłość 
a 28 grudnia zapraszamy do Przy-
tulii na wspólne z zespołem DZIEŃ 
DOBRY śpiewanie kolęd. 

 I.Piór BDZ „Przytulia”
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Wilija w Brynnej
Zacznijcie wargi nasze, chwalić 

Pannę świętą, / Zacznijcie opowia-
dać cześć jej niepojętą. / Przybądź 
nam miłościwa pani, ku pomocy, / A 
wyrwij nas z potężnych nieprzyjaciół 
mocy...

Śpiewając Godzinki, górale  
w Brennej rozpoczynali dzień Wi-
gilii. Gospodyni od świtu krząta-
ła się po izbie, najpierw wyrabiała 
ciasto na chleb, a po jego upiecze-
niu zajmowała się wypiekiem koło-
czy z serem i jabłkami. W tym czasie 
gospodarz zajmował się obejściem, 
dokładał drzewa do pieca, karmił 
zwierzęta. Starzik wnosił do chału-
py choinkę, ale jeszcze nie do izby, 
a do komory, tam razem z dziećmi 
ją stroił, ale nim się do tej radosnej 
czynności zabrali, odśpiewali kolę-
dę: Z Raju pięknego miasta, wygna-
na jest niewiasta. / Dla jabłka sku-
szonego, przez węża podanego. / Wę-
drujże Ewo z Raju, już cię tu dobrze 
znają. / Fora Adamie fora, z tak roz-
kosznego dwora (...) Z Betleemskiej 
stolicy, ucieka na oślicy, / Chcąc nas 
pojednać z Bogiem w takim upadku 
srogim. / Na te chwalebne gody, idąc 
w obce narody. / Z Józefem i Maryją, 
Jezu czołem ci biją / Adamowi syno-
wie maluścy i ojcowie, / I z córeczka-
mi matka, poklęknąwszy przed Jasł-
ka. 

Gdy śpiewy w komorze milkły, 
rozbrzmiewały modlitwy, po nich 
już niecierpliwe dzieci mogły za-
wieszać, na jeszcze pachnące lasem 
gałązki, piórka, orzechy, jabłusz-
ka. Świąteczne drzewko musiało 
być jodełką, powiadano, że to zoc-
ne drzewko, zawsze o jedli mówio-
no z czułością, z czasem, gdy jode-
łek w lasach zaczęło brakować, do-
puszczano zastąpienie jej w świę-
ta smreczkiem – świerkiem. Ude-
korowaną jodełkę Starzik zawieszał 
w izbie, nad stołem, czubkiem  
w górę. 

Tuż przed wieczerzą gospody-
ni kończyła przygotowywanie po-
traw, a dzieci i młodzież wróży-
ła. Układano buty panien od rogu 
izby do progu, panna na wydaniu, 

której but był najbliżej drzwi mia-
ła najszybciej wyjść za mąż. Nie-
zamężne dziewczyny losowały po-
nadto trzy zakryte przedmioty, któ-
re symbolizowały małżeństwo, stan 
zakonny i staropanieństwo, wyloso-
wany przedmiot miał być proroczy. 
Pierwsza gwiazdka na niebie prze-
rywała wróżby, była znakiem, że na-
leży zasiąść do wieczerzy. 

Na stół kładziono sianko, na nie-
go biały obrus, kancynoł – modli-
tewnik, świece, krzyż i przygotowa-
ne przez gospodynię potrawy: ma-
sło, miód, jabłka, orzechy, chleb, 
strucle, kołocz, ryż na mleku, grysik 
na mleku, kompot z pieczek, fasolę 
z pieczkami, kapustę, ziemniaki, ser. 
Pod stół wkładano ziemniaki, owies 
– plony, które na wiosnę posłużą na 

zasiew i sadzenie. 
Zapalenie świec rozpoczyna-

ło wieczerzę. Starzik – senior rodu, 
podejmował modlitwy, najpierw 
prosił: Wejrzyj o Boże Ojcze okiem 
miłosierdzia swego na nas grzesz-
nych i pobłogosław nam te boskie 
dary, które z Twojej szczodrobliwo-
ści spożywamy, bo nie samym chle-
bem człowiek żyje, ale każdym sło-
wem bożym, które pochodzi z ust 
bożych, tak Bóg Ojciec umiłował 
świat, że dał nam Syna swego, aby 
kto weń wierzył nie zginął, ale miał 
życie wieczne. Przyjdź Jezu, przyjdź 
do nas, za gościa się wstawić i te bo-
skie dary, coś nam raczył dać, racz 
nam ich pobłogosławić", a następ-
nie intonował: Ojcze nasz, Zdrowaś 
Mario, Wierzę w Boga. Po modlitwie 
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dzielono się opłatkiem, a następ-
nie gospodyni brała do rąk chleb, 
robiła znak krzyża i błogosławiła:  
W Imię Boga Ojca i Syna, i Ducha 
Świętego Amen. Odkrajała piętkę 
– godni kraiczek, po wieczerzy go 
chowała, by w czasie niemocy po-
dać choremu wierząc, że pomoże 
powrócić do zdrowia. Chleb dzieliła 
między domowników, kroiła też ka-
wałki dla wszystkich zwierząt z go-
spodarstwa. Kromki chleba smaro-
wano masłem i miodem. 

Dopiero po zjedzeniu chle-
ba można było skosztować potraw 
przygotowanych na ten dzień, naj-
pierw zupę z fasoli z dodatkiem 
słodkich pieczek – suszonych owo-
ców, a następnie dania przygoto-
wane na mleku, były to najczęściej 
kasza manna, czasem ryż. Później 
próbowano kapusty, ziemniaków  
i pozostałych dań, na samym końcu 
zaś łupano orzechy i jedzono jabł-
ka. 

Podczas wieczerzy panował spo-
kój, powaga, cisza, czasem podej-
mowano rozmowy, jednak ich te-
mat nie był bez znaczenia, najczę-
ściej wspominano zmarłych. Kola-
cję kończyła modlitwa i zdmuchnię-
cie świeczek, kierunek unoszącego 
się dymu miał wróżyć przyszłość. 

Dopiero na końcu można było 
odejść od stołu. Gospodarz szedł 
do zwierząt, licząc, że przemówią 
do niego ludzkim głosem. Dzie-
ci i młodzież kontynuowały wróż-
by. Wypuszczano na pole psa,  
w którą stronę pobiegł, stamtąd 
miał pochodzić przyszły mąż dla 
panny. Gospodyni nie sprzątała ze 
stołu, wszystko to, co się na nim 
znajdowało, również łupiny z orze-
chów, resztki jabłek..., musiało na 
nim pozostać do następnego dnia. 

Rodzina, czekając na pasterkę 
śpiewała z kanycnołów kolędy. Na 
jutrznię chodzono pieszo, czasem 
zabierano jakieś smakołyki na dro-
gę. Wigilię, a zarazem post prze-
strzegany w tym dniu, kończył po-
wrót z kościoła do domu i zjedze-
nie wyczekiwanych krupnioków 
– jelit, które już ciepłe znajdowa-
ły się w piekarszczoku. Tak kończył 
się pierwszy dzień, rozpoczynający 

Godni Święta. 
Dawniej góralską chałupę  

w święta wypełniał zapach pieczo-
nego chleba, jodełki zawieszonej  
u powały, śpiew pięknych kolęd  
i modlitw. Posiłki, mimo że skrom-
ne, łączyły wszystkich domowni-
ków, podobnie jak wspólna wę-
drówka, gdy ludzie z najdalszych 
zakątków naszej wsi pieszo podąża-
li na Jutrznię, by wspólnie przywi-
tać Bożą Dziecinę Niemożno-
ścią jest wrócić do przeszłości i zre-
konstruować dawny wigilijny dzień. 
Trudno nam dzisiaj zrezygnować  
z niektórych zwyczajów, które cho-
ciaż niebreńskie, już chyba na stałe 
zadomowiły się pod naszymi strze-

chami. A te góralskie, czasem trud-
no nam odtworzyć. Myślę, że jed-
nak jedna zasada z dawnej wiliji gó-
ruje nad wszystkimi... Potrawy, jo-
dełka, kolędy są ważne, ale nie naj-
ważniejsze. Za to warto podczas 
wieczerzy, gdy już wszyscy zasiądą 
do stołu, wzorem naszych przod-
ków, się wyciszyć, zatrzymać, po-
dejmować tylko ważne tematy, 
wspomnieć zmarłych, bliskich przy-
jaciół, dziadków, krewnych, których 
zabrakło przy stole, porozmawiać 
o tradycjach, o tajemnicy Godnych 
Świąt, Świąt Bożego Narodzenia. 

 Dorota Greń-Grajewska
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Czekając na Gody – rozmowa 
z Panem Alojzym Nowakiem

Myśląc o szczególnej atmosferze 
świąt w miejscowościach górskich 
zwykło się mieć jakiś ujednolicony 
obraz tego świętowania. Zapomi-
namy często, że nawet na tak ma-
łym terenie, jak Gmina Brenna nie 
ma i nigdy nie było jednej wersji 
świątecznego obrządku. Każdy nie-
omal dom miał nieco inne nalecia-
łości. Wspólna była jedna rzecz – lu-
dzie, dla których był to czas najbar-
dziej niezwykły w całym roku. 

Pan Alojzy Nowak jest wielolet-
nim członkiem ZR „Brenna” im. Józe-
fa Macha oraz jednym z założycie-
li kapeli „Maliniorze”. Dzieciństwo 
wraz z 5 rodzeństwa spędził w Gór-
kach Małych Urodził się w 1936 roku 
i dom rodzinny miał przy Uliczce.  
I to właśnie na tych góreckich wspo-
mnieniach Pana Alojzego oprzemy 
naszą rozmowę. 

Anna Musioł: Panie Alojzy, jak 
Pan wspomina ze swojego dzie-
ciństwa zimy?

Alojzy Nowak: Zimy były cał-
kiym inksze. Zaczynały sie wcze-
śnij jako dzisio, śniyga fest zawsze 
było… Jednego roku to kole Mały-
sza wierzby tak śniyg z poczóntku 
listopada przycis że ganc sie na dro-
dze położyły i nie szło tamtyndy ani 
przynś, ani przejechać. Jak konie ze 
saniami jechały, musiały u Wojna-
ra przez plac jechać. A kole 53 roku 
w Mikołaja to tak cieplutko było, że 
my w koszulach gonili. Ale przeważ-
nie to już w listopadzie było bioło.

A.M.: A Mikołoje chodzili tacy 
prowdziwi?

A.N.: Ja… Mikołoj zawsze mioł 
diobły. A pamiyntom też, że przy-
chodziły taki wiynksze grupy mi-
kołojów, co nie jyno diobły były, 
ale jeszcze janioł, wojok, baba…  
A jednego razu to my z kolega-
mi na jednego gościa czakali, że 
go wymarzymy i że bydzie musioł 
przy Mikołoju rzykać. Ale nas uwi-
dzioł, łuciyk do Koniecznego i tam 
przenocowoł. Roz też taki niezapo-
wiedziany Mikołoj prziszoł. Porobił 

paczki, na dźwiyrze pukoł… Jo był 
taki łoto kluk, 9 roków. Tak my przy-
puszczali, że to był taki somsiod.  
A jo to poznoł, bo żech piyrszy roz 
widzioł, jak Mikołoj tate mojigo go-
rzołkom poczynstowoł.

A.M.: A to dobry somsiod! A na 
roraty żeście chodzili?

A.N.: Ja, roraty były wczas rano. 
Normalnie msza była ło 7, a roraty 
zrobili o 6. Jo sie przeważnie potym 
na nich spóźnioł… Ale my chodzi-
li. Żodnych lampionów my ni mieli, 
lampiony to jo piyrszy roz uwidziom 
jak żech sie do Brynnej przekludził. 
Ponikierzy miyli ze sobóm lampke. 
A w Brynnej to pamiyntom że piyr-
sze w tych lampionach były świycz-
ki, dziepro potym kaj kiery móg ja-
kom baterie dostać, to na baterie 
były, ale to już późnij. Ale w koście-
le zawsze na roratach było pełno. 
Pamiyntom też, jak w szkole w gór-
kach uczyły taki młode niemiecki 
nauczycielki i łóne nom przyniósły 
wiyńce adwyntowe. Jo to wcześnij 
nigdy nie widzioł, ale doś sie to mu-
siało ludziom spodobać, że potym 
coroz czynścij i w chałpach i w ko-
ściele bywały. W szkole też ty rech-
torki kalyndorze adwyntowe zrobi-
ły i to były taki łobrozki z łokiynka-
mi, co ich dziecka w szkole łotwiyra-
ły codziynnie jedyn i w tym łokiyn-
ku zaś był łobrozek. Ale to przeważ-
nie dziecka łod Niymców dostowa-
ły łotwiyrać, albo co bogatsi, jak łod 
piekorza dziecka. Jo ani roz ni móg.

A.M.: Jak Wigilia wyglóndała  
u pana w chałpie?

A.N.: Nas było dużo w chałpie, 
bo piyrsze z rodzicami siódymka, 
a potym po wojnie ósymka. To doś 
biydy było. Skromnie my żyli. Nie 
dowali my se podarunków żodnych, 
czasym jyny pore kostek cukru, a już 
jak sie udało dropsy jakisi dostać to 
już było uciechy. Choinke my mie-
li w chałpie zawsze. Tata przysmy-
kowoł z lasa we Wilije. Dziecka to 
potym stroiły takimi roztomaitymi 
łozdobami ze słomy i z papióru, co  

w szkole na pracach rynczych kożdy 
robił i kożdy broł do chałpy. Potym 
już późnij to się nom trefiły elek-
tryczne lampki, no to nom ludzie 
przez łokna zoglondali do chałpy, 
jaki to piekne było. Choinke my sto-
wiali w kuchni abo w izbie, kaj było 
wiyncyj miejsca. W kuchni my mo-
gli choinke pod sufit ustawić, jak 
sie cosi pouchylało. Tata jak choin-
ke przyniós to już potym jyny cza-
koł, bo ani drzewa nie wolno było 
rąbać. Do połednia to jeszcze cza-
sym kómu żbery robił, ale po po-
łedniu już ni. Kożdy kole siebie po-
zrobioł jyny, łumył się, połoblykoł…  
I czakali my aż mama nas zawo-
ło. Do wieczerzy my siodali różnie, 
jako mama zdążyła. Piyrsze my po-
rzykali. Potym my jedli. Jo pamiyn-
tom chlyb, masło, groch, piecz-
ki, kapke miodu, kapuste, czasym 
karp, raczyj kónsek śledzia, gałusz-
ki na parze. Pod łobrus tata dowoł 
piniondze i kapke siana. Ważny był 
łopłatek. Mogło inszych rzeczy nie 
być, ale łopłatek musioł być. Bioły-
mi łopłatkami my sie dzielili, a kolo-
rowe tata nosił do bydła. Tylko nie 
wiym czymu, jak jo poszoł ze skib-
kom chlyba do krowy, to mi wszyst-
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ko z rynki zeżrała a tatowi koszule 
potargała. Nie wiym co tam na nie-
go widziała, ale taki to było. A jak 
kiery chcioł iś do komunii na Paster-
ce, to po 9 już ni móg nic jeś.

A.M.: A byliście na Wilije u ro-
dziny kiedy?

A.N.: Jo dwa roki służył u łujca 
na Zalesiu w Górkach,  u Buriana, to 
dwa razy żech tam był na Wilije. To 
tam zaś wszystko inakszyj było. Tam 
łujec dzierżoł wszystko w garści, 
ciotke pilnowoł, musiała robić tak 
jako łon chcioł wszystko. Jo tam był 
pastyrzym, to było bogate gospo-
darstwo. Tam to se co roku dowa-
li prezynty, jo dostoł kożdy roz łod 
łójca stówke a to było łogromnie 
moc piniyndzy. Pamiyntom, że tam 
córki się poskłodały i kupiły łójcowi 
na świynta taki wielki pudełko pa-
piyrosów. Łón to im naszoł i im po 
cichu wybiyroł jak ni mioł co kurzyć 
i potym sie z nich śmioł we Wilije, 
jak mu to dały a tam jyny pół pacz-
ki było. Tam żech też piyrszy roz wi-
dzioł zostawiać próżne nakryci na 
stole. A przed wieczerzom jedna 
dziełcha zawsze szła na próg i wo-
łała z całej siły „Wilku, wilku, przidź 

z nami wieczerzać!” U Buriana też 
wczesnij wieczerzali. Łójec chcioł 
o szóstej i ciotka z cerami musiała 
zdónżyć. Po wieczerzy my jeszcze 
śpiywali kolyndy, ale ni taki górol-
ski pastorałki jako w Brynnej, jyno 
taki polski kolyndy znane – i u mnie 
w chałpie i u łójca też. Tak samo tu  
i tu my zostowiali wszystko na stole, 
dziepro rano było skludzane jedzy-
ni. A szkorupy z łożechów po świyn-
tach wynoszali do pola i sypali pod 
drzewa.

A.M: Na Pasterke wszyscy cho-
dzili?

A.N.: Ja, raczyj ja. To kożdy-
mu zocne było. Pastyrki wyglónda-
ły tak, jako i teraz. Wszyscy byli wy-
łoblykani uroczyście, kobiety się 
wyncyj wystroiły. Godali, że „Bar-
bara po lodzie – Boże Narodzyni 
po wodzie”. I jednego roku jak my 
wyszli z kościoła po Pasterce to tak 
loło, że wszyndzi było pełno wody  
a na drugi dziyń nie sżło do kościoła 
wlyź. Taki halny przyszoł, że trzeja 
było do kościoła nie iś drogom jyny 
kraikym, bo tak gładko było. Jak my  
z Pasterki do chałpy wracali to też  
w trombie dycki jelita czakały i koż-

dy chyntnie zjod.
A.M.: A jako w Górkach było  

z kolydnikami? Kiery kolyndo-
woł?

A.N.: No nie było za dużo ko-
lyndników. Tak po chałpach to jo 
nie pamiyntom, żeby ludzie cho-
dzili. Roz do nas tacy dwoj przy-
szli aż łod Szczyrku to taki mieli faj-
ne przedstawiyni ze szopkom. Pi-
niyndzy było mało, to sie raczyj do-
wało jedzyni, kołocza. My chodzi-
li z winszym na nowy rok, to też 
nom dowali ciastka, cukierki… Roz 
żech dostoł takigo rogala z marme-
ladom, toch go rak do chałpy niós, 
żeby go nie ukruszyć, żeby mamie 
pokozać.

A.M.: A po Wilije jak było?
A.N.: No w Boże Narodzyni to 

już nic nie wolno było robić. Ani łó-
żechów łuskać. To my w chałpie sie-
dzieli jyno. Dziepro w drugi dziyń 
można było kaj iś.

A.M.: Bardzo dziękuję, że ze-
chciał się Pan podzielić swoimi 
wspomnieniami na temat świąt. To 
bardzo cenne kawałki historii!
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Cieszyńskie linki
Powoli mija rok, od rozpoczę-

cia niezwykłych wydarzeń reali-
zowanych przy „Koziej Zagrodzie”  
w Brennej w ramach projektu „Cie-
szyńskie linki”. Co stanowiło o po-
trzebie stworzenia takiego przed-
sięwzięcia? Linki to połączenia, wię-
zi… z rodziną, sąsiadami, regionem, 
tradycją. Są ważne w życiu, przyno-
szą radość i dają dużo satysfakcji, 
ale w dzisiejszym świecie pielęgno-
wanie ich bywa trudne. Brak cza-
su, hermetyczność, zabieganie, nie 
sprzyja spotkaniom. Aby być nale-
ży się zatrzymać, aby tworzyć więzi, 
relacje należy zainwestować swój 
czas, energię, zaangażowanie. 

„Cieszyńskie linki” to cykl spo-
tkań, warsztatów, wykładów, któ-
re ułatwią ciekawe spędzenie czasu 
z bliskimi, poznanie nowych człon-
ków lokalnej wspólnoty i świado-
me jej tworzenie. Wszystkie wyda-
rzenia zostały podzielone na 4 seg-

menty, które porządkują i określają 
specyfikę danej grupy spotkań. 

I tak powstały bloki tematyczne: 
„Opowieści z beskidzkiego lasu”, to 
niezwykłe wyprawy w głąb naszej 
lasu, bliskiego, a zarazem tajemni-
czego, obcego. Do jego oswajania 
zapraszane są rodziny z dziećmi,  
a wyprawy prowadzą ludzie z pasją, 
przyrodnicy; „Zaglądanie za górkę” 
to z kolei wykłady, prelekcje posze-
rzające nasze horyzonty, inspirują-
ce nas do nowych odkryć; „Wypra-
wy w niezwykły świat” to spotka-
nia z tradycją, odnajdywanie w co-
dzienności, w najbliższym otocze-
niu śladów naszych przodków, ko-
rzeni; „Wspólne mieszanie w garn-
cu”, czyli nauka gotowania, świa-
domego bycia w kuchni, ciekawe-
go podejścia do kulinariów; „Prze-
ciąganie linek”, czyli warsztaty psy-
chologiczne, bo zasada „w zdro-
wym ciele, zdrowy duch” jest bar-

dzo ważna. Cieszyńskie linki to po 
prostu wyprawy do lasu i po regio-
nie, wspólne gotowanie, warszta-
ty z psychologiem. To dobra zaba-
wa połączona z wiedzą i wsparciem. 

Projekt powoli dobiega końca, 
będzie jeszcze realizowany przez 
parę miesięcy, więc warto się za-
interesować i zaglądać na profil 
„Cieszyńskich linek” na facebooku, 
gdzie publikowane są informacje  
o nadchodzących wydarzeniach. 
Projekt powstał z inicjatywy bren-
nianki Beaty Marchlewicz, za po-
średnictwem Stowarzyszenia LGD 
Cieszyńska Kraina, a współfinanso-
wany jest ze środków Unii Europej-
skiej w ramach działania „Wsparcie 
dla rozwoju lokalnego w ramach 
inicjatywy LEADER” Programu Roz-
woju Obszarów Wiejskich na lata 
2014-2020.

 Dorota Greń-Grajewska
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Beskidzka epopeja. Dzieje Hellerów z Huty..., cz. 6
Przedstawiamy ostatnią część 

opowieści o trzech wiekach obec-
ności w Brennej rodu Hellerów, 
ostatnich hutników szkła we wsi. 
Rodzina ta począwszy od 1650 
roku i protoplasty – Jana Höela-
ra, w ciągu kilku pokoleń w peł-
ni zaadoptowała się do miejsco-
wych warunków, integrując się  
z lokalnym góralską społeczno-
ścią, uprawiając rolę i gospodar-
kę wałaską. 

Członkowie rodu Hellerów, za-
sługują na naszą pamięć, m.in. 
dlatego, iż byli ludźmi światłymi 
oraz oddanymi Polsce patriota-
mi. Potwierdziły to wydarzenia II 
wojny światowej i postawa dzie-
ci Jana Hellera z Huty. Jego syno-
wie Wincenty i Karol wzięli udział  
w wojnie obronnej 1939 roku, 
skutkiem czego Wincenty zacho-
rował i zmarł. Karol, na począt-
ku 1942 roku założył oddział par-
tyzancki, który podporządko-
wał Armii Krajowej, niestety dwa 
lata później wraz z bratem Sta-
nisławem poległ w starciu z po-
licją niemiecką. Pozostali bracia  
z konieczności musieli przy-
wdziać mundur wroga, jednak 
gdy tylko nadarzyła się okazja 
porzucili go, by walczyć przeciw 
Niemcom w Wojsku Polskim na 
Zachodzie (Ludwik Heller i An-
toni Heller). Nie mniej trudne, 
wręcz tragiczne było świadec-
two życia ich siostry Marii Kawik 
z domu Heller, która pochowała 
w czasie wojny męża, a także mu-
siała patrzeć, jak jej najstarsi sy-

nowie zostają „zabrani” do woj-
ska niemieckiego, a młodszy na 
Gestapo do Cieszyna (gdzie zgi-
nął); sama zaś (wraz z najstarszą 
córką), zagrożona śmiercią, była 
wówczas zmuszona ukrywać się 
w lesie, wśród dawnych podko-
mendnych brata. 

Prawdziwym dramatem Ma-
rii Kawik był nie fakt, iż musiała się 
ukrywać, lecz to, iż, by przeżyć, mu-
siała zostawić na pastwę losu, ła-
skę i niełaskę obcych ludzi, piątkę 
swoich małoletnich dzieci, z któ-
rych najstarsze miało 13 lat. Co 
więcej, w wyniku niemieckich re-
presji, aresztowany został m.in. 
najstarszy syn Marii – Władysław, 
jej siostra Agnieszka Heller (któ-
ra jako pracownica sklepu i gospo-
dy Rudolfa Jaworskiego „na Hucie”, 
była źródłem informacji i łącznicz-
ką partyzantów) oraz mieszkają-
ca pod tym samym dachem brato-
wa męża (nosząca takie samo imię 
i nazwisko, jak Kawikowa). Byli oni 
następnie więzieni i poddawani 
okrutnym przesłuchaniom. Włady-
sław nie przeżył wojny – został roz-
strzelany w więzieniu w Cieszynie; 
zaś Agnieszka Heller i Maria Kawik 
II trafiły do obozów koncentracyj-
nych w Oświęcimiu i Ravensbrück, 
skąd po zakończeniu działań wo-
jennych udało im się powrócić. Ma-
ria Kawik, która swoją ucieczką, po-
średnio ściągnęła na bliskich repre-
sje, z pewnością musiała nieść nie-
zwykle ciężkie brzemię, powiększa-
ne o ból po stracie kolejnych bli-
skich i przyjaciół1. 

Przebywając w lesie, w trudnym 
dla siebie czasie, Maria Kawik pisała 
wiersze o wymowie patriotycznej2. 
Utwory te, mimo iż niewysublimo-
wane, w zakresie formy, są cenną 
pamiątką historyczną, podobnie jak 
zapisane w formie dziennika wspo-
mnienia z czasów wojny3. 

Po wojnie Kawikowa stała się 
ikoną ruchu oporu w Beskidach  
i symbolem ofiar poniesionych  
w walce z okupantem. Była działacz-
ką miejscowego koła ZBoWiD, ZSL, 
a w latach 1848–1964 radną Gmin-
nej Rady Narodowej. Mimo namów, 
nigdy nie zapisała się do PZPR, od-
mówiła także udziału w antykomu-

1. Wiele osób, z kręgu jej bliższej i dalszej rodziny, dosięgły brutalne represje. Jednym z pierwszych zamordowanych był daleki krewny Ma-
rii – Rudolf Heller, powieszony w marcu 1942 roku w Cieszynie „pod Wałką”. Jego bratową Helenę Heller z domu Kłósko rozstrzelano wraz z ro-
dziną w Brennej na „Złączonej”. Zaś niedługo później za śmierć niemieckiego żandarma na „Skałce” hitlerowcy rozstrzelali m.in. Pawła Kawi-
ka, brata męża Marii – Jerzego, z którym dzielili oni dom. Ponieważ wcześniej do obozu trafiła jego żona – Maria, w rezultacie sierotami zo-
stała kolejna grupka dziewięciorga dzieci.
2. Zachowało się ich łącznie 44. Zob. M. Kawik, Moje wspomnienia…, s. 95–119; Ir. Kisza, Partyzanckie motywy w twórczości Marii Kawiko-
wej. (Praca egzaminacyjna z języka polskiego pisana pod kierunkiem mgra Leona Miękiny) 1977/ 1978, maszynopis w zbiorach Książnicy Cie-
szyńskiej.
3. Wspomnienia te, wraz z wierszami czasu wojny, wydane zostały w jednym zbiorze w roku 2001. Wcześniej, w 1974 roku, we fragmentach 
pamiętnik (zatytułowany pierwotnie: „Czas oporu i walki”) przedrukowano na łamach „Głosu Ziemi Cieszyńskiej”. Dzieło to, zważywszy na 
okoliczności jego powstania i zawarty w nim realizm, uchodziło i uchodzi po dziś za bardzo wiarygodne, choć z pewnością pewne wątki w 
nim przemilczano. Kazimierz Gołębiowski jeszcze w latach PRL-u pisał: „W pamiętniku pani Maria nie wszystko powiedziała. Wiem, iż nie tyl-
ko przez pośpiech i narzuconą sobie potrzebę selektywnego wyboru faktów. Są sprawy, które celowo przemilczała, są nazwiska, których nie 
wyjawiła i nie wyjawi nawet najbliższym. Taka jest jej życiowa mądrość i taka filozofia. Można się z nią nie zgadzać, ale trzeba szanować”. 
Zob.: K. Gołębiowski, Dla pamięci rodu ludzkiego, „Głos Ziemi Cieszyńskiej” nr 13 z 26 III-1 IV 1974, s. 4; M. Kawik, Moje wspomnienia..., s. 5-14.
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nistycznym ruchu oporu, uznając, iż 
walka ta skazana jest na porażkę4. 
Naznaczone tragedią życie przy-
niosło Marii Kawik sławę „Beskidz-
kiej Antygony”, której obraz unie-
śmiertelnił m.in. cytowany Henryk 
Jasiczek5. Nic dziwnego, skoro jej 
losy były tragiczne niczym losy bo-
haterów antycznego dramatu Sofo-
klesa. Maria Kawik w czasie wojny 
straciła niemal wszystko, co posia-
dała. Jak sama wspominała, zginę-
ła połowa jej rodziny, rodzinny ma-
jątek był zrujnowany, dzieci zanie-
dbane. W ten sposób, według rela-
cji Jasiczka, Kawikowa opisała trud-
ny powrót do domu:

A ja wróciłam do swojego domu. 
Chlew był spalony, bydło zabra-
li Niemcy. Nie wiedziałam, od cze-
go zacząć, ale miałam dla kogo żyć. 
Czekały na mnie nieletnie dzie-
ci. Bratowa podarowała mi cielaka  
i tak zaczęłam od nowa gospodaro-

wać „na Groniku”.
W 1947 roku wrócili moi syno-

wie. Jeden z Anglii, z wojska pol-
skiego, a drugi z niewoli włoskiej. 
Pożenili się, odeszli na swoje. Żyję 
tak jakoś i wspominam, bo to, co się 
przeżyło, tkwi jak drzazga w pamię-
ci i często daje znać o sobie, kłuje 
i boli.

Czasami odwiedzi mnie ktoś  
z moich „leśnych synów”. Oni też  
w te strony wracają. Muszą wracać. 
Oni w ogóle ciężko wrastali w nowe 
życie. Niejednego nie mogli zro-
zumieć, a ich też nie zawsze chcia-
no zrozumieć. Przychodzą, siadają  
u mnie na progu i milczą. Bo cóż 
możemy sobie powiedzieć po tym, 
co przeżyliśmy. […] Jak ja ich do-
brze rozumiem. Jak ja ich rozu-
miem6.

Mimo wszystkich medali i pozor-
nych zaszczytów, jakie Maria Kawi-
kowa otrzymała za swą działalność 

od władz Polski Ludowej, jej życie  
w powojennej rzeczywistości nie 
było łatwe. Swoje wojenne wspo-
mnienia kończyła słowami, zapisa-
nymi w lipcu 1945 roku:

Partyzanci zmienili karabiny na 
łopaty i siekiery, pracując na ka-
wałek chleba dla siebie i swoich. 
Rany zadane ręką wroga nie krwa-
wiły tak strasznie już, ale zaskoru-
piały się w sercach naszych. Wszak-
że nieraz rana krwawiąca nie boli 
tak strasznie, bo i człowiek częścio-
wo jest znieczulony. Później jed-
nak bardziej boli. Tym bardziej jeże-
li nieraz dojdą do urzędów nieznani 
ludzie […]. A nieraz dokuczą i po-
niewierają takich ludzi tutejszych 
chociaż prostych i ubogich, a któ-
rzy jednak wszystko, złożyli na ołta-
rzu Ojczyzny. Życie swoje i swoich 
najbliższych jako też swoje ubogie 
mienie7.

Niejednokrotnie spotykała się 
również z ludzką obojętnością, nie-
wdzięcznością. Wielu miejscowym 
rodzinom, tak jak w przypadku 
Hellerów i Kawików, wojna zabra-
ła większość dorosłych mężczyzn 
– często jedynych żywicieli. Mimo 
próśb i interwencji Marii Kawik były 
one na długo po wojnie pozosta-
wione samym sobie8. Sieroty wy-
chowywały się w biedzie, nie mając 
szans na karierę w Polsce Ludowej. 

Najdramatyczniejszych wyda-
rzeń czasów wojny i tragedii swych 
dzieci, w tym śmierci – czterech 
starszych synów (Karola, Wincen-
tego, Jana i Stanisława) nie widział 
sędziwy Jan Heller, który zmarł  
w sierpniu 1942 roku. Po jego śmier-
ci rodzinne gospodarstwo numer 
92 podzielono pomiędzy sześcio-
ro jego potomków, co oficjalnie za-
twierdzono w roku 19529. Na mocy 
porozumienia główną część mająt-

4. Za odmowę współpracy z ugrupowaniem Narodowych Sił Zbrojnych w połowie 1946 roku grożono jej „wypaleniem”. Relacja Klary Kawik z 
7 listopada 2015.
5. Oprócz Jasiczka, który za tekst poświęcony Kawikowej otrzymał pierwszą nagrodę na konkursie literackim PZKO z okazji 20-lecia CSRS, 
wspomnienia poświęcone Marii Kawik publikowali także: Michał Heller i Władysław Oszelda: H. Jasiczek, Beskidzka Antygona, „Kalendarz Ślą-
ski [na rok] 1966”, s. 70–81; Wł. Oszelda, Matka Partyzantów, „Kalendarz Śląski [na rok] 1980”, s. 51–52; M. Heller, Matka partyzantów, „Kalen-
darz Cieszyński [na rok] 2000”, s. 252–256.
6. H. Jasiczek, Beskidzka Antygona…, s. 80–81.
7. M. Kawik, Moje wspomnienia…, s. 49.
8. Gdy wszystkie inne metody zawiodły, korespondowała w tej sprawie z władzami ZBoWiD, nie kryjąc przy tym swego rozgoryczenia. Mate-
riały Koła ZBoWiD w Brennej, Książnica Cieszyńska, RS 65.
9. SOC, KW, Brenna, t. 3. s. 251.
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ku ojca przejęła córka Weronika i jej 
mąż – Alojzy Waliczek. Pozostałe ro-
dzeństwo rozdysponowało między 
siebie pozostałe grunta. Fragmenty 
ojcowizny otrzymali także pozosta-
li przy życiu synowie Jana – Jan, Lu-
dwik i Antoni, z których tylko dwaj 
ostatni powrócili z wojny10. Ludwik 
Heller osiedlił się na otrzymanej 
ziemi w dolinie Chrobaczego, zaś 
najmłodszy z rodzeństwa – Anto-
ni, ożeniony w sąsiednim Lipowcu, 
sprzedał swoją część spadku i prze-
niósł się tamże.

Stary, drewniany dom Hellerów 
przypadł Agnieszce, po mężu Mo-
skała i po kilku latach, około 1956 
roku, przeniesiony został w nowe 
miejsce – „do Przygonu”, na pola 
znajdujące się nad cmentarzem  
i ówczesną szkołą numer 2. Został 
on wówczas przebudowany nie 
do poznania i niepozorny stał tam 
przez kolejne pół wieku, aż do roku 
2006. Wtedy to, podczas tzw. zimy 
stulecia, budynek od dłuższego 
czasu niezamieszkany, zawalił się 
pod nawałem śniegu. Wkrótce po-
tem jego pozostałości zostały roze-
brane. W ten sposób odszedł bez-
powrotnie świadek przeszło trzy-
stuletniej historii rodziny Hellerów, 
a wraz z nim wiele jej pamiątek i ta-
jemnic11. Według relacji świadków, 
jeszcze w latach 50. XX wieku, na 
„tragarzu” starego domu widoczna 
była data i inskrypcja, upamiętnia-
jąca prawdopodobnie jej budow-
niczych i właścicieli, wyryty tekst 
brzmiał: „Jan i Jyżi Hellerzi”12. Cho-
ciaż w pamięci ludzkiej nie zacho-
wała się sama data, możemy mnie-
mać, iż budynek ten pochodził  
z I połowy XVIII wieku, zaś wspo-
mniane imiona odnosiły się do 
przedstawicieli trzeciego znane-
go nam pokolenia rodziny Helle-
rów – Jana i Jerzego, którzy przeję-
li w 1740 roku gospodarstwo numer 
43, a następnie dokonali pierwsze-

go podziału, należącego wcześniej 
do ich ojca i dziadka, gruntu. 

Wraz ze zniknięciem owej sta-
rej chaty w sposób symboliczny za-
kończył się pewien etap w dziejach 
rodu Hellerów. Chociaż majątek, 
będący w jego posiadaniu od po-
łowy XVI wieku, nadal pozostawał 
w rękach potomków Jana Hoelara, 
rodowe nazwisko niepostrzeżenie 
zniknęło z gruntu dawnej huty, zaś 
jego spadkobiercy wtopili się zu-
pełnie w masę mieszkańców Bren-
nej.

Podsumowanie
Hellerowie, jak można przy-

puszczać – z pochodzenia moraw-
scy Niemcy, z zawodu rzemieślni-
cy – hutnicy szkła, zamieszkując 
w leżącej na skraju Śląska, otoczo-
nej grzbietami Beskidów, górskiej 
wiosce Brenna, zaadoptowali się 
do miejscowych warunków, przyj-
mując obowiązujący tu sposób go-
spodarowania (łącząc rolnictwo  
z sałasznictwem), wołoską kulturę 
miejscowego ludu, jego słowiański 
język, a także obowiązującą – ka-
tolicką religię. Około połowy XVI 
wieku za sprawą mieszanych mał-
żeństw, w ciągu jednego pokolenia 
rodzina ta przeszła z protestanty-
zmu na katolicyzm i odtąd wiązała 
się jedynie z katolikami (niemal wy-
łącznie współmieszkańcami z krę-
gu tej samej wioski). Hellerowie, po 
upadku i likwidacji huty, gospoda-
rowali na niewielkim kawałku ziemi 
i zaliczani byli do grona miejscowej 
klasy średniej, określanej mianem 
tzw. półzagrodników, a później 
ćwierćzagrodników. Spośród więk-
szości mieszkańców wsi wyróżniał 
ich tytuł „wolnych” zagrodników, 
co oznaczało, iż ich przedstawiciele 
byli, za cenę wysokich opłat czyn-
szowych, zwolnieni z pańszczyzny. 
Rodzina ta z czasem zdobyła znacz-
ny prestiż w środowisku wioski, pia-
stując m.in. funkcje radnych gminy 

i wójtów. 
Przedstawiciele rodu Hellerów, 

wywodzący się z gospodarstwa nu-
mer 43, znajdującego się na grun-
cie dawnej huty, z czasem podzie-
lili się na kilka odrębnych gałę-
zi rodu, z których dwie najważniej-
sze gospodarowały na gruntach nr 
44 (po renumeracji – 91) „na Hucie” 
i 73 (później nr 159) „u Filipa”. Obie 
z nich miały znaczny udział w budo-
wie nowoczesnego społeczeństwa 
tej górskiej miejscowości. Było tak 
zarówno za czasów austriackich, jak 
również później, po 1918 roku, kie-
dy to Śląsk Cieszyński został włą-
czony do Polski. Po roku 1939 ich 
przedstawiciele, posiadający silne 
polskie poczucie narodowe i świa-
topogląd, stojący w sprzeczno-
ści z porządkiem III Rzeszy, zapisa-
li się z kolei jako inicjatorzy powsta-
nia zorganizowanego ruchu oporu 

10. Trzech braci Marii Kawik zginęło w walce o Polskę, pozostałych trzech musiało, nie bacząc na to, przelewać krew w mundurze Wehrmach-
tu (w armii III Rzeszy służyło razem czterech Hellerów, trzech z nich, tj. Stanisław, Ludwik i Antoni, walczyło zarówno po stronie polskiej, jak 
i niemieckiej).
11. Do naszych czasów dochowała się zaledwie garstka rodowych pamiątek. Zaginęły polskie księgi oraz stare morawskie kancjonały, jak rów-
nież większość rodzinnych dokumentów. Ocalał natomiast m.in. cenny pamiątkowy album fotograficzny ks. Jana Skuliny z 1935 roku, ofiaro-
wany Hellerom jako dowód ich oddania i przyjaźni względem długoletniego proboszcza Brennej.
12. Relacja Marii Śliwki z 7 listopada 2015.
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przeciw niemieckiemu okupanto-
wi, za swą bezkompromisową po-
stawę niejednokrotnie płacąc naj-
wyższą cenę. 

W artykule przedstawiono bliżej 
życie i działalność pięciu pokoleń 
Hellerów „z Huty”. Pokazano w ten 
sposób, w ciągu 150 lat, od począt-
ku XVIII wieku, aż do połowy wieku 
XX, różne aspekty egzystencji gó-
rali śląskich, będące jednocześnie 
ostatnim z etapów ewolucji, jaką  
w czasie trzech stuleci pobytu  
w Beskidach przeszła przedstawia-
na rodzina. Opis kończy się na wy-
darzeniach II wojny światowej, które  
w sposób tragiczny dotknęły przed-
stawicieli dziesiątego z kolei znane-
go nam pokolenia Hellerów z Bren-
nej, z których wielu doświadczy-
ło niemieckich represji, a cześć zgi-
nęła w walce z okupantem. Wojny 
nie przeżyli, m.in. – Karol (...), Stani-
sław i Wincenty Hellerowie, a także 
m.in. ich bratanek – Władysław Ka-
wik. Tym samym jego matce, a sio-
strze Hellerów – Marii Kawik, przy-
padła w udziale gorzka sława „Be-

skidzkiej Antygony”. Losy tej góral-
ki, chłopskiej poetki, matki dziewię-
ciorga dzieci, zwanej również „Mat-
ką partyzantów”, utrwalone w wo-
jennym pamiętniku, stały się sym-
bolem ruchu oporu, będąc jedno-
cześnie niezwykłym świadectwem 
historii, wieńczącym trzy stulecia 
bytności rodu Hellerów u stóp Be-
skidu.

Artykuł powyższy opublikowa-
ny został z nadzieją, iż może sta-
nowić inspirację do zaintereso-
wania mieszkańców Brennej i Gó-
rek losami ich przodków, przedsię-
wzięcia własnych poszukiwań, któ-
re pozwolą odkryć im przynależne 
im pokoleniowe dziedzictwo i ura-
tować przed zapomnieniem rodzin-
ne wspomnienia i pamiątki. Wszyst-
kie osoby, pragnące pogłębić swoją 
wiedzę o przodkach zapraszam do 
skorzystania ze stworzonego prze-
ze mnie (dzięki wsparciu Urzędu 
Gminy Brenna), Społecznego ar-
chiwum cyfrowego gminy Bren-
na, które zawiera już przeszło 
dwa tysiące wypisków poświęco-

nych mieszkańcom wiosek leżą-
cych nad Brennicą. Zachęcam do 
skorzystania ze stron: www.face-
book.com/groups/OjcowskiDom 
i http://ojcowskidom.blogspot.
com/

Autor pragnie serdecznie po-
dziękować wszystkim osobom, 
które przyczyniły się do powsta-
nia artykułu o dziejach rodu Hel-
lerów z Huty, m.in. udostępnia-
jąc materiały i rodzinne fotogra-
fie a więc, m.in. Barbarze i Józe-
fowi Moskałom z Pasiek, Klarze 
Kawik i Marii Śliwce oraz potom-
kom Ludwika Hellera z Chroba-
czego. Słowa podziękowania pra-
gnę wyrazić także osobom, dzięki 
którym możliwa była dotychczas 
rozbudowa archiwum cyfrowe-
go Brennej i Górek, a więc przede 
wszystkim: Helenie Kłósko, Iza-
beli Olesiak, Magdalenie Krzem-
pek i Helenie Wróblewskiej.

 Wojciech Grajewski

Dolina Leśnicy Bieg o Breńskie Kierpce 
z dwiema Złotymi Kozicami

Dobiegł końca sezon biegów 
górskich, czyli dyscypliny która  
z roku na rok dynamicznie się roz-
wija i zyskuje na popularności.  
W minionym sezonie w Polsce od-
było się ponad 300 biegów gór-
skich, a w całej tegorocznej Lidze 
Biegów Górskich Attiq, którą wspo-
mniane biegi tworzą, wystartowa-

ło łącznie 25 550 uczestników. Na 
gali podsumowującej sezon, któ-
ra odbyła się początkiem listopa-
da w Sokolcu w Górach Sowich od-
znaczono najlepszych zawodników 
2019 roku oraz przyznano nagrody 
najlepszym biegom górskim. War-
to przypomnieć, że organizowa-
ny w Brennej Dolina Leśnicy Bieg  

o Breńskie Kierpce od 2016 wiedzie 
prym w kategorii biegów anglosa-
skich, a w 2018 został uznany Naj-
lepszym Polskim Biegiem Górskim. 
Nie od dzisiaj wiadomo, że bardzo 
ciężko obronić jakikolwiek zdoby-
ty tytuł, tym bardziej, że poziom 
organizacyjny polskich biegów, co 
podkreślali mający międzynarodo-
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we doświadczenie organizatorzy 
ligi, stoi na światowym poziomie. 
W ten aspekt z pewnością wpisu-
ją się „Breńskie Kierpce”, ponieważ 
bieg po raz drugi z rzędu, jak się fi-
nalnie okazało, został uznany Naj-
lepszym Polskim Biegiem Górskim 
oraz po raz czwarty z rzędu naj-
lepszym biegiem w swojej katego-
rii. Dwie Złote Kozice z rąk organi-

zatorów odebrali: Wójt Gminy Bren-
na – Jerzy Pilch oraz Krzysztof Gaw-
las – pracownik Ośrodka Promo-
cji Kultury i Sportu Gminy Brenna, 
odpowiedzialny za organizację bie-
gu. Włodarz Gminy Brenna nie krył 
swojego zadowolenia z otrzyma-
nych wyróżnień, podkreślając przy 
tym ważną rolę mnóstwa osób za-
angażowanych w przeprowadzenie 

imprezy oraz jej rangę w środowi-
sku. Warto bowiem przy tej okazji 
zaznaczyć, że Dolina Leśnicy Bieg  
o Breńskie Kierpce nie jest już ma-
łym lokalnym biegiem, a wyda-
rzeniem biegowym, które przycią-
ga na start najlepszych zawodni-
ków biegających w górach, nie tyl-
ko z Polski. Kilkukrotny zwycięzca 
rywalizacji w Brennej – Czech Ma-
rek Chraścina – w niedawnych Mi-
strzostwach Świata w Biegach Gór-
skich, które odbyły się w Argenty-
nie zdobył bowiem brązowy medal, 
co podkreśla poziom sportowy im-
prezy. Należy również nadmienić, iż 
bieg posiada kategorię M w Lidze 
Biegów Górskich, którą przyznaje 
się zdobywcom Złotych Kozic oraz 
biegom rangi Mistrzostw Polski.

 
  Krzysztof Gawlas

Nagrody dla sportowców
Wójt Gminy Brenna Jerzy Pilch 

nagrodził tych zawodników z Bren-
nej i Górek, którzy w ubiegłym roku 
osiągnęli znaczące sukcesy spor-
towe. Byli wśród nich reprezentan-
ci dyscyplin zimowych, letnich oraz 
halowych.

Wręczenie nagród miało uroczy-
sty charakter i odbyło się 28 listopa-
da podczas sesji Rady Gminy Bren-
na. Uhonorowani zostali następują-
cy sportowcy: Agnieszka Greń (lek-
koatletyka, biegi) za zajęcie III miej-
sce w Mistrzostwach Wojewódz-
twa Śląskiego w lekkoatletyce, Ma-
rek Heller (piłka nożna, futsal) za II 
miejsce w Młodzieżowych Mistrzo-
stwach Polski w futsalu U-18, Ma-
teusz Madzia (piłka nożna, futsal) 
za zajęcie I miejsca w Młodzieżo-
wych Mistrzostwach Polski w fut-
salu U-20, Jakub Juraszczyk (nar-
ciarstwo alpejskie) za III miejsce  
w slalomie gigancie podczas XI Ślą-
skiej Ligi Dzieci i Młodzieży w nar-
ciarstwie alpejskim, Dorota Szczot-
ka (narciarstwo biegowe, nartorol-
ki) za udział w Mistrzostwach Polski 
w biegach na nartorolkach, Arka-
diusz Szczotka (narciarstwo biego-

we, nartorolki) za udział w Mistrzo-
stwach Polski w biegach na narto-
rolkach, Mateusz Szczotka (narciar-
stwo biegowe) za udział w Mistrzo-
stwach Polski Seniorów w biegach 
narciarskich oraz Magdalena Leś 
(akrobatyka sportowa) za zajęcie  
I miejsca w Mistrzostwach Śląska w 
akrobatyce sportowej. Wójt Jerzy 
Pilch gratulował zawodnikom od-
niesionych sukcesów i podkreślił, że 
są one jednocześnie wspaniałą pro-
mocją Gminy Brenna. - Wasze osią-
gnięcia to efekt ciężkiej pracy na tre-

ningach, wysiłku włożonego w spor-
tową pasję i poświęconego jej czasu. 
Dlatego gratuluję Wam wspaniałych 
sukcesów, z których jesteśmy dumni, 
i które sprawiają nam wiele radości. 
Dziękuję za Wasze osiągniecia, zdo-
byte medale, które promują naszą 
gminę. Dziękuję również trenerom 
za umiejętność tworzenia przyjazne-
go klimatu i atmosfery pozwalającej 
szlifować wasze talenty – mówił do 
nagrodzonych sportowców wójt Je-
rzy Pilch.

  S.Horowski
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Wyjazd studyjny do Austrii

Narty, łyżwy i rakiety - nowosci w wypożyczalni

Końcem listopada br. odbył się 
wyjazd studyjny do austriackie-
go Ischgl, którego organizatorem 
była Śląska Organizacja Turystycz-
na wraz z Urzędem Marszałkowskim 
Województwa Śląskiego. 

W wyjeździe uczestniczy-
li przedstawiciele organizatorów 
oraz miasta Bielsko-Biała, Eurore-
gionu Beskidy, Śląska Cieszyńskie-
go oraz ośrodków promocji miej-
scowości wchodzących w skład Be-

skidzkiej 5, między innymi nasz lo-
kalnego Ośrodka Promocji Kultury 
i Sportu Gminy Brenna. Celem wy-
jazdu było poznanie specyfiki funk-
cjonowania tyrolskich ośrodków 
narciarskich oraz szeroko rozumia-
nej logistyki związanej z turystyką 
narciarską. Podczas wyjazdu odby-
ły się także spotkania z przedstawi-
cielami lokalnych, austriackich or-
ganizacji turystycznych, podczas 
których poruszano kwestie formal-

no-prawne, dotyczące narciarstwa 
oraz aspekty związane z promo-
cją i nowymi trendami panującymi 
wśród fanów białego szaleństwa. 
Grupa „studyjna” miała także przy-
jemność uczestniczyć w otwarciu 
sezonu narciarskiego oraz zwiedzić 
piękny Innsbruck.

  Krzysztof Gawlas

Lodowisko w Parku Turystyki 
działa znowu od 14 grudnia. Dru-
gi rok z rzędu jest partnerem marki 
Kinder Pingui dzięki czemu wzbo-
gaciło się o kolejne pingwinki do 
nauki jazdy dla najmłodszych. 
Godziny otwarcia: 
pn - pt.: 13.00-19.00 (w okresie ferii 

śląskich: 10:00-19:00)
sb - nd.: 10.00-20.00
Cennik: 
bilet wstępu - osoba dorosła - 8 zł 
bilet wstępu - osoba do lat 18 - 2 zł
łyżwy - 5 zł  
kaski oraz pingwinki - bezpłatnie

Nowością w wypożyczalni 
(działającej przy lodowisku) są nar-
ty biegowe (cross country) – pod-
stawą takiej narty jest łuska, któ-
ra pozwala amatorowi narciarstwa 
biegowego na poruszanie się po 
zróżnicowanym terenie.  Narty tu-
rowe (ski-tury) – czyli do prze-
mieszczania się po terenie gór-
skim, gdzie występują odcinki pła-
skie, strome podejścia oraz zjazdy. 
Rakiety śnieżne  – obuwie prze-
znaczone do chodzenia po śnie-
gu. Poprzez rozłożenie ciężaru ciała 
na większą powierzchnię pozwala-
ją poruszać się po śniegu bez zapa-

dania. Obecnie są używane głównie 
dla rekreacji, pozwalając na upra-
wianie różnych form trekkingu w zi-
mowych warunkach. 
Wypożyczalnia czynna: 
pn - pt.: 10.00-19.00
sb - nd.: 10.00-20.00
Istnieje możliwość rezerwacji/wy-
pożyczenia nart biegowych, turo-
wych oraz rakiet w innych godzi-
nach po wcześniejszym uzgodnie-
niu telefonicznym tel. 539 931 213 
Cennik:
narty biegowe (komplet): 1 dzień - 
50 zł / 2 dni - 90 zł / powyżej 3 dni 
- 40 zł za dzień
narty turowe (komplet): 1 dzień - 
100 zł / 2 dni - 180 zł / powyżej 3 
dni - 70 zł za dzień 
rakiety śnieżne: 1 dzień - 20 zł / 2 
dni - 30 zł / powyżej 3 dni - 15 zł za 
dzień

   OPKiS
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Gmina Brenna na sportowo - zakończenie projektu

Z dniem 6 grudnia 2019 r. do-
biegły końca zajęcia sportowe  
z elementami gimnastyki korekcyj-
no-kompensacyjnej, które odbywa-
ły się w ramach podpisanej umowy 
o dofinansowanie z Ministerstwem 
Sportu i Turystyki w ramach pro-
jektu „Gmina Brenna na sportowo”. 
Wysokość dofinansowania w for-
mie dotacji wynosiła 17.640,00 zł, 
co stanowiło 50% wartości kosztów 
całkowitych.

W zajęciach uczestniczyły, po-
cząwszy od marca 2019 r., wszyst-
kie chętne osoby ze Szkół Podsta-
wowych znajdujących się w gminie 
Brenna, dla których organem pro-
wadzącym jest Wójt Gminy. Ilość 
uczestników wyniosła 255 osób, 
które były podzielone na 18 róż-
nych grup wiekowych. Celem pro-
jektu „Gmina Brenna na sportowo” 
było m.in. kształtowanie postaw 
pro-zdrowotnych, wdrożenie do re-

alizacji idei sportu dla wszystkich, 
zapewnienie dzieciom aktywne-
go spędzania czasu wolnego, a tak-
że nauki odpowiednich wzorców 
utrzymania prawidłowej postawy.

Projekt „Gmina Brenna na spor-
towo” realizowany był w ramach za-
dania „Sport dla Wszystkich” działa-
nie „Upowszechnianie sportu dzieci 
i młodzieży” dofinansowany przez  
Ministerstwo Sportu i Turystyki.

  
   UG Brenna

Mistrzostwa Śląska w Biegach Górskich
W sobotę 9 listopada w Wiśle Ła-

bajowie odbyły się Mistrzostwa Ślą-
ska Młodzików i Dzieci w Biegu Gór-
skich w Stylu Alpejskim. Zawodnicy 
pokonywali trasę od dolnej do gór-
nej stacji kolejki linowej na Stożek 
. Znakomicie w tych zawodach za-
prezentowali się zawodnicy sekcji 

lekkoatletycznej UKS Brenna-Gór-
ki. Podopieczni Tomasza Dybczyń-
skiego zdobyli trzy medale, w tym 
jeden złoty. 

To właśnie Zuzanna Maciej-
czek zdobyła tytuł mistrzyni woje-
wództwa w kategorii młodziczek. 
Dziewczęta miały do pokonania bli-

sko dwukilometrową trasę, na któ-
rej różnica wzniesień między star-
tem, a metą wynosiła 160 m.  Brą-
zowe medale zdobyli Alicja Siko-
ra i Oliwier Ziebura w biegu dzieci 
starszych, czwarte miejsce zdobyła 
Amelia Górniok.

  Tomasz Dybczyński
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Emocje w XIII Lidze Futsalu o Puchar Rady Gminy Brenna

Wielkimi krokami zbliża się ko-
niec I rundy rywalizacji na Hali 
Sportowej w Górkach Wielkich. Im 
bliżej półmetka, tym rozgrywki sta-
ją się coraz bardziej ciekawe, czego 
trudno było wypatrywać na począt-
ku zmagań. Konsekwentnie do celu 
dąży CdF Traktat Cieszyn, który zali-
czył co prawda wpadkę, przegrywa-
jąc jedno ze swoich spotkań, jednak 
na chwilę obecną bez większych 
konsekwencji. Z dobrej strony po-
kazuje się LKS Beskid Brenna, który 
po serii zwycięstw zajmuje obecnie 
wysoką, druga lokatę.

Najniższy stopień podium oku-
puje na razie Printer Team, który 
jednak ma apetyt oraz realne szan-
se na zwycięstwo w całych rozgryw-
kach. Za zaskoczenie rozgrywek na-
leży uznać zespół Przyjaciele, który 
prezentuje się w tej edycji Ligi Fut-
salu wręcz fenomenalnie. Drużyna 

zgromadziła na swoim koncie 
9 punktów i z pewnością włą-

czy się w rywalizację o podium. Do-
brą formę prezentuje także druży-
na Oldboje Beskid Skoczów, któ-
ra w chwili obecnej zalicza praw-
dopodobnie swój najlepszy sezon  
w halowej piłce nożnej. Dużo poni-
żej oczekiwań spisuje się Galaktik 
Football. Ubiegłoroczny mistrz bo-
ryka się z problemami kadrowymi, 
co ewidentnie rzutuje na słabe wy-
niki i w konsekwencji słabą pozycję 
w tabeli. Zawodzi także Nieckarz-
Team, czyli drużyna która przyzwy-
czaiła nas do gry o najwyższe cele. 
Niestety tutaj także zmiany kadro-
we dają się we znaki i mają bezpo-
średnie przełożenie na średni po-
ziom sportowy. Drużyna już na tym 
etapie rozgrywek nie ma co my-
śleć o mistrzostwie, a i podium wy-
daje się być poza zasięgiem. Roz-

czarowaniem jest także LKS „Spój-
nia” Górki Wielkie, która jeszcze  
w tej edycji nie zdobyła ani jedne-
go punktu. Zespołowi ewidentnie 
brakuje koncentracji i konsekwen-
cji, ponieważ dobrą grę przeplata  
z bardzo słabą, przegrywając spo-
tkania, których rozmiar porażki nie 
do końca odzwierciedla grę. 

Jeśli chodzi o klasyfikację strzel-
ców tutaj bardzo wielu zawodni-
ków ma szansę na tytuł. Obecnie 
przewodzi Dariusz Stokłosa, który 
legitymuje się dorobkiem 13 bra-
mek. Tuż za jego plecami znajdu-
ją się: Jerzy Szymura i Mateusz Bra-
lewski, którzy mają o jedno trafie-
nie mniej. Po 10 bramek na swoim 
koncie mają: Tomasz Podgórski i Le-
szek Krajewski.

  Krzysztof Gawlas
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Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej
43-438 Brenna, ul. Wyzwolenia 34
tel. 33 853 62 85, kom. 606 251 562
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. 723 089 363
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
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Kalendarz zimowy
sport, kultura & tradycja 

grudzień

styczeń

14.12.19 r. (sb.)  Otwarcie lodowiska!
   Brenna – Park Turystyki - Lodowisko, start:10:00, #lodowisko #tafla #sezonzimowy #bilety #kinderpingui

21.12.19 r. (sb.)  „Połaźniczka i inne ozdoby choinkowe” - warsztaty dla dzieci
   Brenna – BDZ Przytulia, start: 10:00, #święta #tradycja #warsztaty #dla dzieci #zapisy

21-22.12.19 r. (sb-nd.) Jarmark Świąteczny - Mikołaj w Krainie Lodu
   Brenna – Park Turystyki, #święta #tradycja #mikołaj 

21-22.12.19 r. (sb-nd.) Jarmark Świąteczny - Świąteczna Wymienialnia zabawek, książek, ubranek 
   Brenna – Park Turystyki - Amfiteatr, #święta #tradycja #mikołaj

22.12.19 r. (nd.)  „Woskowe Świece” – zrób bliskim prezent na święta , warsztaty dla dorosłych
   Brenna – BDZ Przytulia, start: 10:00, #święta #tradycja #warsztaty #dla dorosłych #zapisy

28.12.19 r. (sb.)  „Panu Naszemu Dzień Dobry” – świąteczny koncert kolęd zespołu „Dzień Dobry”
   Brenna – BDZ Przytulia, start: 19:00, #święta #tradycja #dla wszystkich #bilety

28 .12.19 r. (sb.)   Wycieczka na skitourach
   Trasa: Brenna Bukowa - Przełęcz Karkoszczonka, Start: 10:00, Brenna Bukowa (początek żółtego szlaku)

29 .12.19 r. (nd.)  Wycieczka na rakietach śnieżnych 
   Trasa: Brenna Centrum - Błatnia, Start: 10:00, Brenna Centrum - Park Turystyki, #śnieg #rakietyśnieżne   
30.12.19 r. (pn.)  Wycieczka na rakietach śnieżnych 
   Trasa: Brenna Centrum - Błatnia, Start: 10:00, Brenna Centrum - Park Turystyki, #śnieg #rakietyśnieżne  

31.12.19 r. (wt.)  Noc Sylwestrowa
   Brenna – Park Turystyki - Amfiteart, start:22:30, #sylwester #zabawa #nowyrok 

04.01.20 r. (sb.)  Wycieczka na rakietach śnieżnych
   Trasa: Brenna Centrum - Błatnia, Start: 10:00, Brenna Centrum - Park Turystyki, #śnieg #rakietyśnieżne   
05.01.20 r. (nd.)  Ahawa - Koncert Kolęd
   Brenna – Restauracja &Pokoje „Beskid”, start: 16:00, #święta #tradycja #kolędy #dla wszystkich

06.01.20 r. (pn.)  Ekumeniczny Wieczór Kolęd 
   Brenna – Kościół Ewangelicko-Augsburski, start: 17:00, #święta #tradycja #dla wszystkich #kolędy

10.01.20 r. (sb.)  „Jasełka po Cieszyńsku” - grupa teatralna „Chichopotam” 
   Brenna – BDZ Przytulia, start: 16:30, #święta #tradycja #dla wszystkich

11.01.20 r. (sb.)  Wycieczka na rakietach śnieżnych
   Trasa: Brenna Centrum - Błatnia, Start: 10:00, Brenna Centrum - Park Turystyki, #śnieg #rakietyśnieżne 

12.01.20 r. (nd.)  Wielka Orkiestra Światecznej Pomocy 
   Brenna – Park Turystyki & Lodowisko, start:12:00, #wośp #pomagam #OSP Gminy Brenna

14.01.20 r. (wt.)  „Potworki i Maszkary - skarpetki nie do pary” – warsztaty skarpetkowe pacynki 
   Brenna – BDZ Przytulia, start: 10:00, #zabawa #warsztaty #dla wszystkich #zapisy

15.01.20 r. (śr.)  „Teatralne Improwizacje” z Szymonem Pilchem 
   Brenna – BDZ Przytulia, start: 10:00, #zabawa #warsztaty #dla wszystkich #zapisy

16.01.20 r. (czw.)  „Bajkowa podróż w czasie” – kreskówki sprzed lat 
   Brenna – BDZ Przytulia, start: 10:00, #kino #kreskówki #dla dzieci #dla wszystkich #zapisy

16.01.20 r. (czw.)  Teatrzyk dla najmłodszych - „Lodowa Kraina”
   Górki Wielkie - CKiS Dwór Kossaków, start 14:00, #teatr #dla dzieci #dla wszystkich
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14.12.19 r. (sb.)  Otwarcie lodowiska!
   Brenna – Park Turystyki - Lodowisko, start:10:00, #lodowisko #tafla #sezonzimowy #bilety #kinderpingui

21.12.19 r. (sb.)  „Połaźniczka i inne ozdoby choinkowe” - warsztaty dla dzieci
   Brenna – BDZ Przytulia, start: 10:00, #święta #tradycja #warsztaty #dla dzieci #zapisy

21-22.12.19 r. (sb-nd.) Jarmark Świąteczny - Mikołaj w Krainie Lodu
   Brenna – Park Turystyki, #święta #tradycja #mikołaj 

21-22.12.19 r. (sb-nd.) Jarmark Świąteczny - Świąteczna Wymienialnia zabawek, książek, ubranek 
   Brenna – Park Turystyki - Amfiteatr, #święta #tradycja #mikołaj

22.12.19 r. (nd.)  „Woskowe Świece” – zrób bliskim prezent na święta , warsztaty dla dorosłych
   Brenna – BDZ Przytulia, start: 10:00, #święta #tradycja #warsztaty #dla dorosłych #zapisy

28.12.19 r. (sb.)  „Panu Naszemu Dzień Dobry” – świąteczny koncert kolęd zespołu „Dzień Dobry”
   Brenna – BDZ Przytulia, start: 19:00, #święta #tradycja #dla wszystkich #bilety

28 .12.19 r. (sb.)   Wycieczka na skitourach
   Trasa: Brenna Bukowa - Przełęcz Karkoszczonka, Start: 10:00, Brenna Bukowa (początek żółtego szlaku)

29 .12.19 r. (nd.)  Wycieczka na rakietach śnieżnych 
   Trasa: Brenna Centrum - Błatnia, Start: 10:00, Brenna Centrum - Park Turystyki, #śnieg #rakietyśnieżne   
30.12.19 r. (pn.)  Wycieczka na rakietach śnieżnych 
   Trasa: Brenna Centrum - Błatnia, Start: 10:00, Brenna Centrum - Park Turystyki, #śnieg #rakietyśnieżne  

31.12.19 r. (wt.)  Noc Sylwestrowa
   Brenna – Park Turystyki - Amfiteart, start:22:30, #sylwester #zabawa #nowyrok 

04.01.20 r. (sb.)  Wycieczka na rakietach śnieżnych
   Trasa: Brenna Centrum - Błatnia, Start: 10:00, Brenna Centrum - Park Turystyki, #śnieg #rakietyśnieżne   
05.01.20 r. (nd.)  Ahawa - Koncert Kolęd
   Brenna – Restauracja &Pokoje „Beskid”, start: 16:00, #święta #tradycja #kolędy #dla wszystkich

06.01.20 r. (pn.)  Ekumeniczny Wieczór Kolęd 
   Brenna – Kościół Ewangelicko-Augsburski, start: 17:00, #święta #tradycja #dla wszystkich #kolędy

10.01.20 r. (sb.)  „Jasełka po Cieszyńsku” - grupa teatralna „Chichopotam” 
   Brenna – BDZ Przytulia, start: 16:30, #święta #tradycja #dla wszystkich

11.01.20 r. (sb.)  Wycieczka na rakietach śnieżnych
   Trasa: Brenna Centrum - Błatnia, Start: 10:00, Brenna Centrum - Park Turystyki, #śnieg #rakietyśnieżne 

12.01.20 r. (nd.)  Wielka Orkiestra Światecznej Pomocy 
   Brenna – Park Turystyki & Lodowisko, start:12:00, #wośp #pomagam #OSP Gminy Brenna

14.01.20 r. (wt.)  „Potworki i Maszkary - skarpetki nie do pary” – warsztaty skarpetkowe pacynki 
   Brenna – BDZ Przytulia, start: 10:00, #zabawa #warsztaty #dla wszystkich #zapisy

15.01.20 r. (śr.)  „Teatralne Improwizacje” z Szymonem Pilchem 
   Brenna – BDZ Przytulia, start: 10:00, #zabawa #warsztaty #dla wszystkich #zapisy

16.01.20 r. (czw.)  „Bajkowa podróż w czasie” – kreskówki sprzed lat 
   Brenna – BDZ Przytulia, start: 10:00, #kino #kreskówki #dla dzieci #dla wszystkich #zapisy

16.01.20 r. (czw.)  Teatrzyk dla najmłodszych - „Lodowa Kraina”
   Górki Wielkie - CKiS Dwór Kossaków, start 14:00, #teatr #dla dzieci #dla wszystkich
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17.01.20 r. (pt.)  „Zrób coś dla środowiska, czyli nowe wcielenie plastikowej butelki” – warsztaty 
   Brenna – BDZ Przytulia, start: 10:00, #recykling #eko #dla dzieci #dla wszystkich #bilety

17.01.20 r. (pt.)  „Zioła dla smaku i zdrowia. Mądrość tradycyjnych kuchni regionalnych”  wykład  
   Brenna – BDZ Przytulia, start: 18:00, #zioła #zdrowie #dla wszystkich #bilety

18.01.20 r. (sb.)  Wycieczka na nartach biegowych
   Trasa: dolina Hołcyny -  Grabowa, Start: 10:00, Przystań wodna Hołcyna, #śnieg #rakietyśnieżne #sezonzimowy

18.01.20 r. (sb.)  Disco-animacje na Lodowisku!
   Brenna – Park Turystyki - Lodowisko, start:16:00, #lodowisko #tafla #sezonzimowy #animacje

19.01.20 r. (nd.)  „Dla Olka” - koncert charytatywny w wykonaniu Orkiestry Policyjnej z Katowic 
   Brenna – Kościół w Brennej Centrum, start:10:00, #koncert #pomagam

21.01.20 r. (wt.)  „Potworki i Maszkary - skarpetki nie do pary” – warsztaty skarpetkowe pacynki 
   Brenna – BDZ Przytulia, start: 10:00, #zabawa #warsztaty #dla wszystkich #zapisy

22.01.20 r. (śr.)  „Teatralne Improwizacje” z Szymonem Pilchem 
   Brenna – BDZ Przytulia, start: 10:00, #zabawa #warsztaty #dla wszystkich #zapisy

23.01.20 r. (czw.)  „Bajkowa podróż w czasie” – kreskówki sprzed lat 
   Brenna – BDZ Przytulia, start: 10:00, #kino #kreskówki #dla dzieci #dla wszystkich #zapisy

23.01.20 r. (czw.)  Teatrzyk dla najmłodszych - „Zaczarowany Młynek”
   Górki Wielkie - CKiS Dwór Kossaków, start 14:00, #teatr #dla dzieci #dla wszystkich #zapisy

24.01.20 r. (pt.)  „Zrób coś dla środowiska, czyli nowe wcielenie plastikowej butelki” – warsztaty 
   Brenna – BDZ Przytulia, start: 10:00, #recykling #eko #dla dzieci #dla wszystkich #zapisy

24.01.20 r. (pt.)  „Tacy byliśmy …” - koncert  zespołu  UNIVERSE
   Brenna – BDZ Przytulia, start: 19:00, #gwiazda #koncert #dla wszystkich #bilety

25.01.20 r. (sb.)  Wycieczka na rakietach śnieżnych
   Trasa: Brenna Centrum - Błatnia, Start: 10:00, Brenna Centrum - Park Turystyki, #śnieg #rakietyśnieżne    
31.01.20 r. (pt.)  „Opowieść Wigilijna” – musical w wykonaniu grupy teatralnej 
   Brenna – BDZ Przytulia, start: 10:00, #zabawa #warsztaty #dla wszystkich

01.02.20 r. (sb.)  Barbarian Challenge (winter edition)
   Brenna – Park Turystyki, start: 9:00, #extreme #bieg #barbarianrace #zapisy/bilety

01.02.20 r. (sb.)  Wycieczka na skitourach
   Trasa: Brenna Bukowa - Przełęcz Karkoszczonka, Start: 10:00, Brenna Bukowa (początek żółtego szlaku)

07.02.20 r. (pt.)  II Breńskie szkubaczki
   Brenna – BDZ Przytulia, start: 17:00, #zabawa #warsztaty #dla wszystkich 

08.02.20 r. (sb.)  Wycieczka na nartach biegowych
   Trasa: dolina Hołcyny -  Grabowa, Start: 10:00, Przystań wodna Hołcyna, #śnieg #nartybiegowe #sezonzimowy

09.02.20 r. (nd.)  Disco-animacje na Lodowisku!
   Brenna – Park Turystyki - Lodowisko, start:16:00, #lodowisko #tafla #sezonzimowy #animacje

14.02.20 r. (pt.)  Walentynkowy koncert Karoliny Kidoń z zespołem
   Brenna – BDZ Przytulia, start: 19:00, #gwiazda #koncert #dla wszystkich #walentynki #dla dwoje #bilety

15.02.20 r. (sb.)  Wycieczka na rakietach śnieżnych
   Trasa: Brenna Centrum - Błatnia, Start: 10:00, Brenna Centrum - Park Turystyki, #śnieg #rakietyśnieżne   

22.02.20 r. (sb.)  Wycieczka na rakietach śnieżnych
   Trasa: Brenna Centrum - Błatnia, Start: 10:00, Brenna Centrum - Park Turystyki, #śnieg #rakietyśnieżne  

21.02.20 r. (pt.)  „Stare Kino prezentuje …” – projekcja filmu 
   Brenna – BDZ Przytulia, start: 18:00, #kino #dla wszystkich

28.02.20 r. (pt.)  „Magiczne słowo” - teatrzyk lalkowy Bajka 
   Brenna – BDZ Przytulia, start: 16:30, #teatrzyk #dla wszystkich  #dla dzieci
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Wydawca: Ośrodek Promocji Kultury i Sportu Gminy Brenna, 2019. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie. Aktualne informacje zawsze na www.brenna.org.pl


